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1 Bakgrunn 

1.1 Planarbeidet 
På vegne av Mary Jane Vinningland har Kristiansen og Selmer-Olsen AS utarbeidet 
planprogram for områderegulering N12 delfelt 1. 

Planområdet er lokalisert på Sagland – Eigestad i Bjerkreim kommune, på grensen til 
Eigersund kommune. Området ligger på vestsiden av E39. 

 
Figur 1 Oversiktskart, planområder er plassert innenfor  
rød firkant. Utsnitt av området, med planavgrensning i  
ortofoto er vist til høyre.  

Områderegulering for næringsområde er forankret i kommuneplanen for Bjerkreim 2014-
2026. I kommuneplanen er området avsatt til fremtidig næringsområde N12 delfelt 1, og 
LNFR område med båndleggingssone etter lov om kulturminner H730. LNF-område med 
kulturminne er medtatt i planen som følge av krav i kommuneplanen jf. § 3.7. 

Bakgrunn for planarbeidet er at tiltakshaver ønsker å utvikle området i samsvar med de 
føringer som er satt i kommuneplanen.  Siden det p.t. ikke foreligger noen konkrete 
utbyggingsplaner innenfor området, er det ønskelig at planarbeidet gjennomføres som en 
områdeplan.  
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1.2 Krav om konsekvensutredning 
Behov for konsekvensutredning reguleres av plan- og bygningslovens § 4-2 og forskrift om 
konsekvensutredning §§ 6-8.  

Omsøkte område er avsatt til næring og LNFR område i kommuneplanen. Planforslaget vil i 
hovedsak legge opp til næringsvirksomhet på ca. 213 daa samt et område for 
overvannshåndtering. Planforslaget vil falle under forskrift om konsekvensutredninger § 6a) 
vedlegg I, pkt. 24.  

«Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål 
med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j).» 

Siden plantiltaket vil legge til rette for utbygging av mer enn 15 000 m2 BRA til 
næringsformål, er det krav om konsekvensutredning med planprogram jf. § 6a). 

1.3 Om planprogrammet 
Planprogrammet skal klargjøre premissene og rammene for planarbeidet, herunder 
fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag 
med konsekvensutredning. Det skal også gis en beskrivelse av hvilke metoder som 
benyttes. Planprogrammet skal utformes slik at det i etterkant kan være mulig å ta 
stilling til om plan- og utredningsarbeidet er gjennomført i samsvar med målsettingen. 
 
Da det ikke er avklart hvilke aktører som skal etablere seg i området, vil 
konsekvensutredningen ha fokus på utredning av generelle konsekvenser ved etablering av 
næringsvirksomhet, samt på den foreslåtte omdisponeringen av LNF-område til 
overvannshåndtering.  
 
Forslaget til planprogram legges ut til offentlig ettersyn og høring som en del av 
oppstartsvarselet. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten Bjerkreim 
kommune. 
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2 Planområdet 

2.1 Forslag til planområde 
Planområdet omfatter et areal på ca. 280 daa, hvorav næringsområde N12, delfelt 1 utgjør 
ca. 213 daa, forminnet med tilhørende buffersone på 65 meter utgjør ca. 52 daa, og areal for 
overvannshåndtering utgjør ca. 15 daa (jf. figur 2 nedenfor).  

Planområdet avgrenses av E39 i øst, kommunegrensen mot Eigersund i sør og LNF-
områder i vest og nord. 

 
Figur 2 Viser arealfordelingen innenfor planlagt område. Område avsatt til næring i kommuneplanen er markert 
med rød skravur, kulturminnet med tilhørende sikringssoner er avgrenset iht. kommuneplanen. Det er også 
markert et mulig område for fordøyings-/sedimenteringsbasseng innenfor planområdet.  

Tabell 1 Planområdet omfattes av følgende eiendommer og hjemmelshavere, pr. 16.02.2022. 

Gnr. /bnr. Hjemmelshaver Eiendommens disponering 
3/9 Statens vegvesen Vegformål og næring 
2/1 Mary Jane Vinningland Næring og kulturminne med buffersone 
2/2, 6, 7, 13 Ada Rosland 

Elling Rosland 
Kulturminne og buffersone 

2/30 Ole Anfinn Grønning Næring 
3/1, 3 Næring 
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2.2 Beskrivelse av planområdet 
Området består av eiendommene vist i tabell 1 og grenser til dagens E39 i øst og Eigersund 
kommune i sør. I vest og nord er området omgitt av LNFR-områder i kommuneplanen.  

2.2.1 Stedets karakter og arealbruk  
Planområdet er preget av innmarksbeite og produktiv skog samt annet markslag iht. NIBIO 
Gårdskart. Området har et kupert landskap, og er ikke preget av bebyggelse og grenser til 
dagens E39 i øst.  

2.2.2 Landskap 
Store deler av området er kategorisert i Natur i Norge (NiN) landskapstyper som middels 
kupert ås- og fjellandskap under skoggrensen (LA-TI-I-A-27), resterende deler er kategorisert 
som grunne daler i ås- og fjellandskap under skoggrensen med byggegrense/infrastruktur og 
høyt jordbrukspreg (LA-TI-I-A-4).  

Innenfor planområdet er det ikke preget av jordbruk, men mer utmark med lite menneskelige 
inngrep. Det forekomme noen traktorveger innenfor planområdet. Deler av området er også 
stedvis svært bratt.  

 
Figur 3 Foto av området mot nordvest. 

 

2.2.3 Naturmangfold 
Det er i naturbase registrert forekomster av grunn- og djup myr innenfor planområdet. 
Områdene med grunn myr vil bli nedbygd eller fylt opp med masse, området for djup myr vil 
være som en buffersone mot kulturminnet. Konsekvensene av bygging på myr beskrives og 
vurderes i planforslaget. 
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Figur 4 Viser plassering av myrer innenfor planområdet. områder markert med lys blå er kategorisert som grunn 
myr, mens mørk blå er kategorisert som djup myr. 

2.2.4 Trafikkforhold 
Området har i dag ikke kjøreatkomst fra E39. Plassering og utforming av atkomst fra E39 
avklares med veieier Statens vegvesen. Østlige deler av planområdet omfattes av rød- og 
gul støysone fra E39. Det er registret 4 trafikkulykker på vegstrekningen som grenser til 
planområdet. Ulykkeshendelsene er registret som utforkjøringer. Fartsgrensen er 80 km/t, og 
trafikkmengden for vegstrekningen har en ÅDT på 6700, pr. 2021. Ny utbygging vil medføre 
økt trafikk og støy. Siden det nå ikke er avklart type og størrelse på næringsbebyggelsen, vil 
hensyn til trafikk og støy bli utfyllende beskrevet og vurdert i planforslaget.  

 
Figur 5 Viser støysone for E39 med markert planavgrensning. 
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2.2.5 Kulturminner 
Foreslått avgrensning til planområdet medtar et automatisk fredet kulturminne. Dette er 
grunnet krav i kommuneplanen om at dette skal medtas for å sikre en tilstrekkelig 
sikringssone. Sikringssonen som er medtatt er foreslått med 65 meter ut fra grensen til 
båndleggingssonen i kommuneplanen. Kulturminne-feltet med en id 4840 omfattes av flere 
forminner; 1 hustuft, 2 gravhauger og 2 rydningsrøyser (gravhauger) samt andre usikre 
forminner.  

 
Figur 6 Viser plassering av kulturminnet innenfor planavgrensningen (venstre). Foto til høyre viser kulturminnet 
med en rød sirkel rundt. 

2.3 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet 
Det vil bli utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse i tråd med utredningskravet i pbl. § 4-3. 
Foreløpig er følgende forhold vurdert: (jf. opplisting i 5.4 med ev. suppleringer) 

2.3.1 Ras- og skred 
Nord og sør i planområdet er aktsomhetssoner for ras- og skredfare jf. NVE-Skrednett, disse 
er vist som faresone H310 – Ras og skredfare i kommuneplanen. Skredfaren avklares 
gjennom planprosessen.  

2.3.2 Overvann og flom 
Nord og nord-vest i området er det registrert myrer som infiltrerer en del overvann i området i 
dag. Utbygging av disse myrområdene vil medføre større andel tette flater, og dermed behov 
for overvannstiltak. Nord-vest for planområdet er det også registrert aktsomhetssone for flom 
ved en utstikker fra Bjerkreimselva, avrenning fra planområdet vil naturlig renne til dette 
vassdraget. Flomfaren og tiltak for overvann avklares i planprosessen.  
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Figur 7 Illustrerer plassering av aktsomhetsområde for flom fra en utstikker fra Bjerkreimselva. 

2.3.3 Trafikksikkerhet og atkomst 
Planområdet har i dag ikke kjøreatkomst, men er plassert ved eksisterende E39. Endelig 
plassering og utforming av avkjørsel til planområdet vil avklares i videre planprosess. 
Trafikkmengde og type trafikk, herunder farlig gods fra planområdet er vanskelig å anslå, da 
der ikke er avklart type næring.   

Atkomst til planområdet fra E39 løses som egen separat avkjørsel eller alternativt 
samlokalisert atkomst med næringsområdet på Eigestad i Eigersund kommune. Videre 
planarbeid tar høyde for at E39 skal flyttes. Forholdet til adkomst og tilgjengelighet for 
nødetater vil bli vurdert i planforslaget.  

2.3.4 Forurensning 
Deler av planområdet omfattes av rød og gul støysone fra E39. Etablering av 
næringsvirksomhet kan medføre økt forurensing og støy i området. Forhold til forurensing 
avklares i planprosessen. Det vil være mulighet for at det vil komme risikofylt næring i 
området, konsekvenser av dette vil bli redegjort for i planprosessen.  

2.3.5 Teknisk infrastruktur 
Området omfattes i dag av utmark og ikke bebyggelse, det er heller ikke opparbeidet teknisk 
infrastruktur innenfor området som vann- og kraftforsyning. Vest for planområdet er det 
etablert en høyspent luftlinje. Planforslaget må redegjøre for tilstrekkelig med drikkevann, 
brannvann og energiforsyning innenfor planområdet.  
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3 Aktuelle planer og retningslinjer 

3.1 Overordnede planer og føringer 
3.1.1 Nasjonale føringer og regionalplaner 
Aktuelle føringer for planarbeidet er: 

Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2021) 
 
Formålet med retningslinjen er å legge til 
rette for en langsiktig arealdisponering og 
planlegging av det fysiske miljø som 
fremmer trivsel og bokvalitet, forebygger 
helsekonsekvenser av støy, samt ivaretar 
og utvikler gode lydmiljøer og stille områder. 
 
Arealplanlegging og forebyggende tiltak er 
de viktigste verktøy for å nå disse 
målsettingene og forhindre at flere blir 
plaget av støy. 
 

Hva ligger til grunn for planarbeidet. 
Planforslaget legger opp til økt støy i 
området ved utbygging og etablering av 
næringstomter. Deler av området berøres 
også av rød- og gul støysone fra E39. 
 
Hva skal hensyntas videre i planleggingen 
Planforslaget skal sette krav til øvrig 
støygrense iht. krav i tabell 2 i 
retningslinjen. Her legges det til grunn 
næring med helkontinuerlig drift, og øvrig 
næring som er gjeldene for planforslaget.  
 

Retningslinje 2/22011 NVE, Flaum og 
skredfare i arealplaner 
 
Retningslinjene skal bidra til at flom- og 
skredfare blir kartlagt og tatt hensyn til i 
arealplaner. Retningslinjene gjelder for fare 
knyttet til alle typer flom-, erosjons- og 
skredprosesser. 

Hva ligger til grunn for planarbeidet. 
Deler av planområdet omfattes av 
aktsomhetsområde for steinsprang og 
snøskred. En utbygging av planområdet kan 
medføre endret avrenning til vassdrag nord-
vest for planområdet.  
 
Hva skal hensyntas videre i planleggingen 
Videre i planarbeidet må det foretas en 
kartlegging av den aktuelle skredfaren i 
området, samt hvilke tiltak en kan gjøre for 
å minske denne faren. Dersom det må 
utføres tiltak utover plangrensen som er 
foreslått kan denne justeres iht. tiltak som 
må gjøres.   
 
 

Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning 
(2018) 
 
Formålet med planretningslinjene er å: 
 
- sikre at kommunene og fylkeskommunene 
prioriterer arbeidet med å redusere 
klimagassutslipp, og bidra til at 
klimatilpasning ivaretas som hensyn i 
planlegging etter plan- og bygningsloven. 
 
- sikre mer effektiv energibruk og 
miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 
 

Hva ligger til grunn for planarbeidet. 
Utbygging av næringstomter i et ubebygd 
område.  
 
Hva skal hensyntas videre i planleggingen 
Sikre at bebyggelsen er klimatilpasset i 
forhold til mer og mer ekstremvær. Samt at 
materialer som er brukt til utbygging er 
energieffektive.  
 
Planforslaget skal også ta for seg hvilken 
effekt utbyggingen vil ha ift. 
klimagassutslipp fra trafikk.  
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- sikre at kommunene bruker et bredt 
spekter av sine roller og virkemidler i 
arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp 
og klimatilpasning, og bidra til avveiing og 
samordning når utslippsreduksjon og 
klimatilpasning berører eller kommer i 
konflikt med andre hensyn eller interesser. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging 
(2014) 
 
Hensikten med retningslinjene er å oppnå 
samordning av bolig-, areal- og transport-
planleggingen og bidra til mer effektive 
planprosesser. Retningslinjene skal bidra til 
et godt og produktivt samspill mellom 
kommuner, stat og utbyggere for å sikre 
god steds- og byutvikling. 
 

Hva ligger til grunn for planarbeidet. 
Det er ikke etablert kjøreatkomst til området 
i dag.  Området er avsatt til næringsutvikling 
i kommuneplanen, og har nærhet til regulert 
næringsområde på Eigestad i Eigersund 
kommune.  
 
Hva skal hensyntas videre i planleggingen 
Det må planlegges en atkomst til 
planområdet som sikrer en trafikksikker 
løsning og en effektiv trafikkavvikling, dette 
sees også i sammenheng med 
næringsområdet på Eigestad.  

Rikspolitiske retningslinjer for barn og 
unge (1995) 
 
Formålet er å sikre barn og unges 
interesser i planleggingen.  
 

Hva ligger til grunn for planarbeidet. 
Planområdet ligger i et utmarksområde som 
ikke er bebygd, det er ikke kjennskap til at 
barn og unge bruker området i dag, det er 
heller ikke etablert turstier i området.  
 
Hva skal hensyntas videre i planleggingen. 
Ingen kjente områder innenfor planområdet 
der det barn og unge har interesser som vil 
komme i konflikt med planforslaget. 
Forholdet til barn og unge redegjøres for i 
planprosessen.  

Rikspolitiske retningslinjer for vernede 
vassdrag (T-1082) 
 
Retningslinjene gjelder følgende deler av 
det enkelte verneobjekt avgrenset slik: 
 
vassdragsbeltet, dvs. hovedelver, sideelver, 
større bekker, sjøer og tjern og et område 
på inntil 100 meters bredde langs sidene av 
disse, andre deler av nedbørfeltet som det 
er faglig dokumentert at har betydning for 
vassdragets verneverdi. 
 

Hva ligger til grunn for planarbeidet. 
Hele planområdet ligger under NVEs 
verneplan for vassdrag – 
Bjerkreimsvassdraget.  
 
Hva skal hensyntas videre i planleggingen. 
Videre i planarbeidet må en hensynta 
avrenning fra næringsområdene til 
Bjerkreimsvassdraget, slik at dette ikke 
forverrer kvaliteten av vassdraget.   
 

Rikspolitiske retningslinjer for riks- og 
fylkesveger 
 
Målet med de rikspolitiske retningslinjene er 
at arealbruk og transportsystem skal 
utvikles slik at de fremmer 
samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, med miljømessig gode 
løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, 

Hva ligger til grunn for planarbeidet. 
Planforslaget omfattes og grenser til dagens 
E39.  
 
Hva skal hensyntas videre i planleggingen. 
Det må hensyntas plassering, utforming og 
dimensjonering på avkjøring fra E39 
innenfor planområdet.  
Det tas høyde for at E39 skal legges om.  
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god trafikksikkerhet og effektiv 
trafikkavvikling. 
 
 
 

Regionalplan for Dalane 
 
Regionalplan for samordnet arealbruk og 
transport i Dalane skal legge til rette for 
vekst og utvikling, og hjelpe til at Dalane 
forblir et godt sted å bo, arbeide, drive 
næring og reise i. Planen kan ses på som 
en utviklingsavtale mellom staten, 
fylkeskommunen og kommunene, der den 
langsiktige retningen for areal- og 
transportutviklingen blir pekt ut. Planen 
inneholder mål og strategier, retningslinjer 
for den mer detaljerte planleggingen, og et 
handlingsprogram med tiltak blant annet 
innen transport-, by- og tettstedsutvikling 
 

Hva ligger til grunn for planarbeidet. 
Planområdet omfattes av regional plan for 
Dalane. Gjeldene retningslinjer for 
planområdet og planlagt arealformål vil 
være pkt. 15 lokalisering av 
næringsvirksomhet, 16 arealregnskap og 
arealutnyttelse i næringsområder, 18 
tilrettelegging for god tilgjengelighet, 
trafikksikkerhet og miljøvennlig transport, og 
24 massefyllinger.  
 
Hva skal hensyntas videre i planleggingen. 
Det skal i planforslaget tas i betraktning 
hvilken plassering det er på området og 
hvilken tilgjengelighet det er til området for 
gående/syklende (ABC-prinsippet).  
 
Regionalplanen viser til at kommunen bør 
innføre arealutnyttelse i tettstedsnære 
næringsområder, for å sikre effektiv 
arealbruk ut fra lokale forutsetninger.  
 
Utarbeidelse av en mobilitetsplan som skal 
beskrive transporttilbudet, vise forventet 
reisemiddelfordeling for virksomheten 
(ansatte og besøkende), og identifisere 
tiltak for å stimulere til økt bruk av 
miljøvennlig transport.  
 
 
 
 

Regionalplan for massehåndtering på 
Jæren 2018-2040 
 
Arealplanlegging skal bidra til bærekraftig 
håndtering av overskuddsmasser på Jæren, 
ved å legge til rette for en mer sirkulær 
forvaltning av råstoffene. 
 

Hva ligger til grunn for planarbeidet. 
Området vil trenge en del masser tilkjørt til 
området. Regionalplanen angir krav om 
utarbeidelse av en massedisponeringsplan 
for Prosjekter som genererer over 
10 000m3, jf. kap. 8, pkt. 3.1.  
 
Hva skal hensyntas videre i planleggingen. 
Det må i videre planarbeid finne ut hvilken 
planeringshøyde det skal være i området og 
finne ut hvor mye masse om må tilkjøres 
eller omdisponeres i planområdet. Dette 
løses ved å utarbeide en 
massedisponeringsplan.  
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3.1.2 Kommuneplan for Bjerkreim 2014-2026 
Området er i gjeldene kommuneplan avsatt til fremtidig næringsområde N12 delfelt 1, 
nåværende LNFR med en båndleggingssone etter lov om kulturminner H730. Deler av 
planområdet omfattes også av faresone for ras- og skredfare H310.   

 
Figur 8 Viser kommuneplanen med foreslått planavgrensning. 

Kort utdrag av sentrale bestemmelser i kommuneplanen for N12 og H730 

- § 2.4 Tiltak unntatt det generelle kravet innenfor NLFR-områder må ikke skade, 
ødelegge, forandre eller virke skjemmende på automatisk freda kulturminner eller 
gjøre disse mindre tilgjengelige, jf. kulturminneloven §§ 3 og 8. Søknader som gjelder 
tiltak i landbruket, som veger, bygg, nydyrking, utplanering etc., eller turveger, skal 
sendes kulturminnemyndighetene for vurdering i henhold til Lov om kulturminner §§3, 
8 og 9.  

- § 3.7 Reguleringsplan for N12 skal også omfatte det freda gardsanlegget i området 
for å sikre tilstrekkelig vernesone omkring forminnet, jf. §8.4.  
N12 delfelt 1 skal bygges ut før N12 delfelt 2.  

- §8.1 Innenfor hensynssone for skredfare kan nye bygninger ikke oppføres uten at det 
foretas en utredning/vurdering av skredfaren og utredningene/vurderingene tilsier at 
sikkerheten ved tiltaket er ivaretatt i henhold til kravene i teknisk forskrift.  
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Ved regulering av område som omfattes av hensynssone H310 skal faresonekart 
utarbeides og eventuelt avbøtende tiltak vises i reguleringsplan. 

- § 8.4 Innenfor angitt hensynssone tillates ikke tiltak som forringer områdets verdi som 
friluftsområde. Flatehogst tillates ikke.  

- §8.9 Områdene som er merket med hensynssonen H730 er fredet i henhold til lov om 
kulturminner av 1978. 
Det er ikke tillatt å utføre tiltak eller arbeid innenfor disse områdene uten tillatelse fra 
kulturminnemyndighetene, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8. Automatisk freda 
kulturminner som ligger innenfor områdene vis som utbyggingsområder (bebyggelse 
og anlegg, samferdsel og teknisk infrastruktur) skal, med tilstrekkelig vernesone jf. 
kulturminneloven §6, søkes bevart gjennom hensynssoneregulering i kombinasjon 
med grøntområde/friområde eller lignede i fremtidig område-/detaljplan.  

Arealfordeling og arealformål i gjeldene kommuneplan innenfor planområdet: 

Næringsområde N12 213 daa 
LNFR 67 daa 
Totalt 280 daa 

 

3.1.3 Gjeldene- og tilgrensende reguleringsplaner 
Omsøkt område omfattes ikke av gjeldene reguleringsplan, heller ikke noen tilgrensende 
planer på Bjerkreim siden. Eigestad industriområde, planid 20130011-01 er derimot regulert 
på Eigersund siden, omtrent 500 meter sør for kommunegrensen.  

 
Figur 9 Viser plassering av Eigestad industriområde i forhold til planlagt utbyggingsområde. 
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Det er ønskelig å se næringsområdet på Eigestad i Eigersund kommune i sammenheng med 
planlagt område. Det er ønskelig å se på muligheten til å ha en felles adkomstløsning 
sammen med næringsområde på Eigestad.  

3.1.4 Planer som skal oppheves, delvis oppheves eller fortsatt være gjeldene 
Slik plangrensen er satt i planinitiativet omfattes denne ikke av andre gjeldene 
reguleringsplaner. Men en ønsker å se på muligheten til å koble sammen næringsområde på 
Eigestad til dette planforslaget. Det vil da være et mulig senario at reguleringsplanen for 
Eigestad i Eigersund kommune endres noe som følge av dette.  

4 Plantiltaket 

4.1 Planlagte tiltak 
Det er planlagt at området skal utnyttes til næring med tilhørende arealer og adkomstvei. Det 
er ikke ønske om å utelukke noen typer næring da det ikke er avklart p.t. hva som skal 
etableres i området, men å tilrettelegge for en høyest mulig utnyttelse av området.  

Da området er i et dalsøkk vil det kreve en del tilkjørte masser for å få en funksjonalitet i 
området. Det vil være behov for oppfylling av terrenget på ett- eller flere plan. Det er ønske at 
bebyggelsen skal tilpasses til de naturlige omgivelsene rundt planområdet, samtidig som det 
legges til rette for et vegetasjonsbelte mot LNF-områder. Det er ønskelig å bruke fortrinnsvis 
lokale arter i vegetasjonsbeltene for å bedre tilpasse til eksisterende vegetasjon i området. 

Som følge av tiltaket vil det bli tilført ny bebyggelse i et område som i dag er ubebygd. Det 
skal videre i planprosessen vurderes om det skal stilles krav til fargevalg og materialbruk, for 
å gi bebyggelsen et utrykk som er tilpasset omkringliggende naturområder.  

Endelige avklaringer angående bebyggelsens plassering og omfang vil gjøres i planarbeidet.  

4.2 Mål for tiltaket 
Næringsområdet utnyttes i tråd med gjeldende kommuneplan for Bjerkreim. Grad av 
utnyttelse, utbyggingsnivå og mulige restriksjoner innenfor tiltaksområdet avklares gjennom 
planarbeidet med nødvendige illustrasjoner, analyser og medvirkning.  

4.3 Alternativer 
Konsekvensutredningen vil utrede 0-alternativet i tillegg til hovedalternativet (alternativ 1).  

4.3.1 Alternativ 0 
Alternativ 0 er dagens situasjon og vil ikke bli utredet. 0-alternativet vil bli benyttet for å 
beskrive virkninger og konsekvenser av en utbygging.  

4.3.2 Alternativ 1 
Alternativ 1 er hovedalternativet som er å utvikle et nytt næringsområde i N12, delfelt 1, samt 
tilhørende område for overvannshåndtering. 

5 Utredningsbehov 

Konsekvensutredningen skal belyse sannsynlige virkninger av planforslaget i forhold til 
relevante planer, målsettinger og retningslinjer.  
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Forskrift om konsekvensutredning, kap. 5, §21 angir hvilke temaer som skal vurderes utredet 
i en konsekvensutredning. 

Konsekvensutredningen vil inngå som en del av planbeskrivelsen, og utredningsrapportene 
vil medfølge planen som egne vedlegg. 

5.1 Metode for konsekvensutredning 
Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av de metodene som er brukt for å 
kartlegge virkningene for miljø og samfunn. Konsekvensutredningen vil i hovedsak basere 
seg på metodikken beskrevet i Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser 
(2018), da i første rekke metodikken som brukes for ikke prissatte konsekvenser: 

1. På bakgrunn av innsamlet data gjøres en vurdering av verdien av et miljø/område i 
forhold til et gitt utredningstema.  
 
Verdien fastsettes etter 5 kategorier: 
uten betydning – noe – middels – stor – svært stor 

 
2. Deretter gjøres en vurdering av påvirkning av endringene et gitt tiltak vil medføre for 

det enkelte miljø/område.  
 
Påvirking fastsettes etter 5 kategorier: 
ødelagt/sterkt forringet – forringet – noe forringet –ubetydelig endring – forbedret 
 

3. Konsekvensgraden framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og 
påvirkning. Dette gjøres etter konsekvensvifta i figuren nedenfor. Skalaen for 
konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til 
en verdiforringelse av området, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en 
verdiøkning, etter at tiltaket er realisert. 
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Figur 10 Konsekvensvifte og veiledning for konsekvensutredning. Kilde: Statens vegvesens Håndbok V712 
konsekvensanalyser (2018) 
 

4. Det skal deretter gjøres en samlet vurdering av plantiltakets konsekvenser for de 
forskjellige utredningstemaene som munner ut i drøfting og anbefaling av eventuelle 
avbøtende tiltak. Plantiltaket skal vurderes opp mot 0-alternativet.  

Metodikken kan forenkles for enkelte utredningstema ved behov. Utredningen begrenses til 
et omfang som gir et godt beslutningsgrunnlag for hvert enkelt tema. 

5.2 Avgrensing og omfang 
I henhold til forskriften er det kun tema som er beslutningsrelevante som skal 
konsekvensutredes. Tema som har store positive eller negative konsekvenser for miljø og 
samfunn, skal konsekvensutredes, mens andre tema håndteres i planbeskrivelsen eller 
fagnotater. En sammenstilling av forskjellige tema vil synliggjøre samlet konsekvens for 
nærmiljøet, samt løsninger som sikrer at hensynet til naboer og andre virksomheter blir 
ivaretatt. Størrelsen på influensområdet vil kunne variere fra tema til tema. 
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5.3 Aktuelle utredningstema 
Forklaring til tabellen: 
PLAN= Temaet vurderes/redegjøres for i planbeskrivelsen 
KU=  Temaet konsekvensutredes 
Tema 
Alternativ 0 

Utredningsbehov 
Alternativ 1 

PLAN KU 

Naturmangfold jf. 
naturmangfoldloven 
 
Planområdet er i hovedsak 
ubebygd. Området består i 
hovedsak av en tidlig 
suksesjonsfase hvor området 
består av lyng og kratt samt 
myrområder. Det er ingen 
kjente forekomster av 
spesielt viktige naturtyper 
eller arter i området, jf. 
naturbasen.  

Tiltak i området vil påvirke myrer innenfor 
planavgrensningen. Konsekvensene av følge av 
nedbygging av myr vil være bl.a. 
partikkelavrenning ift. økosystemer. Det må 
utarbeides en fagrapport som viser 
konsekvensene av utbygging/utfylling i disse 
myrene.  
 
Plantiltaket vurderes i forhold til 
naturmangfoldsloven §§ 8-12.  
 
Temaet skal konsekvensutredes og sees i 
sammenheng med tema om vannmiljø.  

 x 

Økosystemtjenester 
 
Økosystemtjenester innenfor 
planområdet omfattes av 
Infiltrering av overvann ved 
myr-områdene, samt 
naturopplevelsen ved å 
ferdes i området.  

Temaet omtales gjennom temaene 
naturmangfold, friluftsliv og jordressurser. 
Temaet fanges også opp i flere ROS-tema.  

x  

Nasjonalt og internasjonalt 
fastsatte miljømål 
 
FNs bærekraftmål omfatter 
flere forskjellige miljømål.  

Flere miljømål fanges opp via andre tema. 
Hvordan planen forholder seg til 
bærekraftmålene vil bli omtalt i planbeskrivelsen.  
 
Temaet omtales i planbeskrivelsen.  

x  

Kulturminner og 
kulturmiljøer 
 
Det er registrert et automatisk 
fredet kulturminne innenfor 
foreslått planavgrensning.  

Kulturminne og arealbruk er avklart i KP. Behov 
for arkeologisk undersøkelse avgjøres av 
Rogaland fylkeskommune etter befaring.  
 
Temaet omtales i planbeskrivelsen.  

x  

Friluftsliv 
 
Planområdet benyttes ikke i 
dag til friluftsformål, men 
områdene rundt er det 
etablert flere turløyper og 
turmål.  

Tiltaket kan påvirke friluftsopplevelsen i området 
ved at næringsområde blir bygget ut, og følelsen 
av å være i større naturområder blir svekket.  
 
Temaet omtales i planbeskrivelsen. 

x  

Landskap 
 
Det er store høydeforskjeller 
innenfor foreslått 
planområde. Med lavt 
område i senter, mens 
området rundt er av brattere 
fjellknauser.  

Utbygging/planering av området kan påvirke 
landskapsbildet betraktelig. Det er ønskelig at 
bebyggelsen og planeringen av området blir 
gjort med en høyest mulig grad av 
landskapstilpasning, men ønskelig at området vil 
være mindre eksponert fra tur- og 
friluftsområder. 

 x 
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Ved å omgjøre naturområder til nærings- og 
industri område vil det få en fjern- og 
nærvirkningen av tiltaket.  
 
Temaet skal konsekvensutredes.  
 

Forurensing inkl. støy 
 
Det er ikke registret 
forurensing innenfor området 
i dag. Med områdets nærhet 
til vei, kan det mulig 
forekomme forurensing i 
grunnen. 
Det er ikke støyømfintlig 
bebyggelse i planområdet, 
nærmeste boligbebyggelse 
ligger ca. 600 m fra 
planområdet.  
 
Miljøutslipp og utslipp til vann 
og luft 
er det lite utslipp til vann og 
luft, da området hovedsakelig 
er utmarksområder. Området 
grenser til dagens E39 i øst 
og vegen vil ha noe 
påvirkning på forurensing i 
området.  

Planlagt tiltak (næring) kan frembringe 
forurensning i form av støy (inkl. trafikkstøy) og 
andre utslipp. Området ligger inntil store LNF-
områder. Nabobebyggelse kan bli berørt. 
Trafikkstøy fra E39 må ses i sammenheng. 
Tema vurderes som del av ROS-analysen.  
 
Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442 legges til grunn i 
planforslaget.  
 
Miljøutslipp og utslipp til vann og luft 
Det må foretas en utredning på hvilke 
konsekvenser plantiltaket vil ha på utslipp i vann 
og luft, og hvordan dette kan begrenses i størst 
mulig grad.  
 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging T-1520 legges til grunn i 
planarbeidet.  
 
Temaet skal konsekvensutredes.   

  x 
 

Vannmiljø jf. 
vannforskriften 
 
Det er registret 3 myrer 
innenfor planområdet, hvorav 
to er grunn myr og en er djup 
myr. Området har også 
nærhet til Saglandsvatnet i 
øst og Bjerkreimselva i vest.  

Utbygging og planering av områder innenfor 
planavgrensningen vil påvirke myr-
/våtmarksområdene innenfor området. 
Partikkelavrenning i anleggsfasen og overvann 
fra ferdigstilt næringsområde kan mulig ende 
opp i Bjerkreimselva eller Saglandsvatnet.  
 
Temaet skal konsekvensutredes, og sees i 
sammenheng med tema om naturmangfold.   

 x 

Jordressurser (jordvern) og 
viktige mineralressurser 
 
Arealbruken i området i dag 
iht. NIBIO gårdskart er 
registrert som produktiv skog, 
innmarksbeite, annet 
markslag og bebygd, samf., 
vann, bre.  
 
Massehåndtering 
Innenfor planområdet er det 
varierende terreng. 

Temaet omtales i planbeskrivelsen 
 
 
Massehåndtering 
Utbygging i området vil medføre oppfylling av 
terreng. Massedisponeringsplan vil vise hvor 
mye masse som må føres til/fra området. Hvilke 
planeringshøyder, og om det skal være ett eller 
flere planeringsnivå. Regionalplan for 
massehåndtering på Jæren legges til grunn i 
planforslaget.  
 
Temaet skal konsekvensutredes. 

 x 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag 

Ikke relevant. 
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Temaet omtales ikke.  
Transportbehov, 
energiforbruk og 
energiløsninger 
 
Infrastruktur og trafikk 
Området grenser til dagens 
E39, men er ikke noen for 
infrastruktur eller trafikk 
innenfor foreslått plangrense.  
 

Infrastruktur og trafikk 
Tiltaket vil medføre en økt trafikk i området. 
Konsekvensene av dette utredes, herunder 
trafikkmengde, trafikksikkerhet, adkomstløsning 
og parkering. Det skal utarbeides en 
trafikkanalyse/mobilitetsplan for området dersom 
avkjørselen til området vil være fra E39. Mulig 
løsning kan være felles avkjørsel ved 
næringsområde på Eigestad i Eigersund 
kommune.  
 
Energiforbruk 
Energiforbruket i området avhenger av hvilken 
type næring som skal etableres. Det tas i 
betraktning i planforslaget at næringstype 
holdes så åpen som mulig.  
 
Energiløsninger 
Energiløsninger i planområdet vil bli løst med å 
avsette et tilstrekkelig område for ny trafo i 
planforslaget. Næringstypen som vil komme i 
området er med på å avgjøre valg av 
energiløsning.  
 
Temaet omtales i fagrapport og i 
planbeskrivelsen. 

x  

Beredskap og 
ulykkesrisiko 
 
Området ligger nær til 
eksisterende E39, men er 
ikke tilgjengelig med vanlige 
kjøretøy innenfor 
planområdet, da det er 
utmark.   
 
Brannvann 
Området er ikke bygget ut og 
har da ikke behov for 
brannvann. 
 
 

Planlagt virksomhet vil gi økt aktivitet og nye 
hendelser kan medføre risiko.  
 
Brannvann 
Det må sikres tilstrekkelig brannvann for planlagt 
utbygging. Nærmeste vannkilde Saglandsvatnet, 
som vurderes til god kapasitet for brannvann.  
 
Atkomst for utrykningskjøretøy 
Avstand til nærmeste brann- og redningsvesen 
er i Egersund ca. 16 km fra planområdet. 
Planforslaget må legge til rette for lett atkomst 
for utrykningskjøretøy.  
 
Temaet omtales i planbeskrivelsen.  
 

x 
 

 

Virkninger som følge av 
klimaendringer, herunder 
risiko ved havnivåstigning, 
stormflo, flom og skred. 
 
Nord og sør innenfor 
planområdet er det 
aktsomhetsområder for ras- 
og skredfare. 

Planområdet er over marin grense og påvirkes 
ikke av havnivåstigning og stormflo.  
Tiltak i området vil inngå i områder for 
aktsomhetssone for ras-/skredfare. Det må 
utarbeides en fagrapport som viser den reelle 
skredfaren og hvilke tiltak en kan gjøre for å ta 
bort denne faren.  
Avklaring ift. nye flomveier og 
overvannshåndtering jf. tema vannmiljø 
 
Temaet omtales i fagrapport og i 
planbeskrivelsen.  

x  
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Befolkningens helse og 
helsens fordeling i 
befolkningen 
 
Det er ingen opparbeidede 
turstier innenfor planområdet 
i dag.  

Tiltaket kan forårsake økt støynivå i 
nærområdet.  
 
Temaet omtales i planbeskrivelsen som en del 
av forurensningstemaet. 
 

x  

Tilgjengelighet for alle til 
uteområder og gang- og 
sykkelvei 
 
Det er ikke tilrettelagt 
uteområder eller gang-
/sykkelveg innenfor eller 
rundt planområdet som har 
tilgjengelighet for alle.  

Området ligger langs dagens E39, da det ikke er 
etablert gang-/sykkelveg i eller i nærheten av 
planområdet vil det meste av persontransport til 
område være med bil. Behovet for tilpasninger 
for myke trafikanter vil bli vurdert internt i 
planområdet.  
 
Temaet omtales i planbeskrivelsen. 

x  

Barn og unges 
oppvekstsvilkår 
 
Planområdet er pr. d.d. ikke 
brukt av eller tilrettelagt for 
barn og unge. 

Planområdet er lokalisert utenfor tettsted og 
boligområde/oppvekstmiljø.  
 
Temaet omtales i planbeskrivelsen  

x  

Kriminalitetsforebygging Ikke relevant. 
Temaet omtales ikke.    

Arkitektonisk og estetisk 
utforming, uttrykk og 
kvalitet.  
 
Det er ingen bygg innenfor 
planområdet.  

Utbygginger i området vil skape endringer i 
landskapet. Det vil bli utført volumstudie av 
planlagt bebyggelse. Fjernvirkning og 
landskapsvirkning visualiseres i 3D modeller. 
 
Temaet omtales i planbeskrivelsen.  

x  

 

5.4 Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse 
Risiko- og sårbarhetsanalysen vil bygge på metodikken i Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap (DSB) sin veileder om samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 
2017.  
 
Metoden i veilederen går gjennom følgende trinn: 

1. Beskrive planområdet og planlagte tiltak 
2. Identifisere mulig uønsket hendelse 
3. Vurdere risiko og sårbarhet (sannsynlighet, konsekvens og usikkerhet) 
4. Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet 
5. Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget.  

 
Ved identifisering av uønsket hendelse benyttes tabell og sjekkliste fra DSBs veileder.  

6 Organisering av planarbeidet 

6.1 Planprosess og medvirkning 
Oppstartsmøte med Bjerkreim kommune er gjennomført den 15.02.2022. Kravet om 
konsekvensutredning og planprogram som følge av dette ble klargjort etter 
oppstartsmøtet etter nærmere vurdering. 
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Etter § 6 i forskrift om konsekvensutredninger skal forslag til planprogram sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker. Dette er utført samtidig 
med varsel om oppstart av planarbeid. Etter at forslag til planprogram har vært på 
høring skal ansvarlig myndighet fastsette planprogrammet. Dette legger så 
grunnlaget for konsekvensutredningen. 
 
Etter fastsettelse av planprogram vil det bli utarbeidet forslag til områdeplan 
med konsekvensutredning. Planforslaget vil bli lagt fram for førstegangsbehandling i 
Formannskapet. Når planforslaget er førstegangsbehandlet legges det ut til 
offentlig ettersyn i 6 uker. Planen annonseres da i alminnelig lest avis, samt at det 
sendes brev direkte til berørte parter. Berørte og andre interessenter gis da 
anledning til å uttale seg til planforslaget, og kan med dette påvirke utformingen. 
Eventuelt behov for særmøter med offentlige eller private aktører vil bli vurdert etter 
varsling av planoppstart og høring av forslag til planprogram. 

6.2 Foreløpig fremdriftsplan 
Planarbeidet forventes gjennomført i løpet av høsten/vinteren 2022, med 
førstegangsbehandling våren 2023.  Fremdriftsplanen er avhengig av at utredninger i 
forbindelse med konsekvensutredningen blir gjennomført i henhold til fremdriftsplanen. 
Fremdriftsplanen tar utgangspunkt i at det gjennomføres ett offentlig ettersyn av 
planprogrammet og ett offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan. Endringer i 
fremdriftsplanen kan skje dersom det blir nødvendig ved flere offentlig ettersyn eller av 
kapasitetsmessige årsaker. 
 
Aktivitet Tid/dato 
Oppstart av planarbeidet April 2022  

Varsel og høring av planprogram Juni 2022 

Fastsetting av planprogram August/september 2022 

Utarbeide planforslag med KU September/november 2022 

Overleveringsmøte med planavdelingen November 2022 

Innsendelse av komplett planforslag Desember 2022 

1.gangsbehandling av planforslag Februar 2023 

Offentlig ettersyn og høring April 2023 

2.gangsbehandlign av planforslag Juni 2023 

Endelig vedtak September 2023 

 

 

6.3 Medvirkning 
Medvirkning i planprosessen følger av plan- og bygningslovens § 5.1 og § 5.2. 
Grunneiere og offentlige instanser varsles etter liste fra Bjerkreim kommune. Ytterligere 
behov medvirkning vurderes fortløpende i planprosessen. 
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