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Johnny og Glenn Karlsen 
Trosavikveien 
4375 Hellvik 

Eigersund Kommune 
Plankontoret 
4370 Egersund 

Eigersund kommune 
GRADERING.: 

Mon"TT: 3· O JUL 2010 

I 

Hellvik 27. Juli 20010 

Innspill til kommuneplanens Arealdel for 2010. 

Som -eier av Gnr 60 Bnr 4 har vi innspill til kommunep]anes arealdel. Som det 
fremgår av vedlagt kart ønsker vi at deler av området som ligger på sørsiden av 
Trosavikveien blir farget Gult til boligformål. Som det fremgår av kart ønsker vi 
at den delen som ligger inn mot Gnr 60 Bnr 160 blir farget Grønn til felles 
friareal. 
Området som er farget gult er et bra egnet område for boligbygging. Det ble for 
bare et år siden lagt nytt vann og avløpssystem i området. Kraftlinjen som viser 
på kartet er demontert og lagt som jordkabel i veien. 

Innspill 2. 

På vår eiendom som grenser not sjøen Ønsker vi at området som er vist på kart 2 
blir avsatt til naust bebyggelse. Slik vi ser det vil dett ikke hindre den allmenne 
ferdselen i strandsonen ei hellet forringe området Vi mener dett vil forskjønne 
området og naustene vil bli tilrettelagt etter gjeldene krav i kommuneplanen. 

Vi håper at disse to innspillene kan medtas i den revideringen av plan som nå er 
igangsatt. 

Ønskes flere opplysninger å ta kontakt. 

Imøteser deres tilbakemelding. 

Vennlig,hilsen 

// ·kc .. k~_ 
Johnny og Glenn Karlsen 
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[] 
nette skjemaet skal (yDes ut av aUe som leverer inn 
innspiU til arealdelen. Skjemaet vil bjelpe 

• INNSPill TIL kommunen med I sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL uHke ronlag. 

2010-
I tillegg til dette skJ.emaet sblfølgende leveres inn: . Kort beskrivelse 8V innspillet. 
- Kart over omrAdet; som viser planomranget, 

Navn Johnny og Glenn Karlsen eiendomsgrenser og hovedadkomst. 
GnrJBnr. 60/4 - Det er opp til fonlagsstiller selv' vurdere 

Adresse T10SlIvikveien 
bvDke åodre temaer og-problemBtiDinger som 
er aktuelle for clrøfling - se egen veileder som 

4315 Hellvik kan lastes ned eller as ved plankontoret. 

GjenncMngang av inn~pillet 
Ja Nei Uaktuelt 

Fakta o Eierforhold Privat eUer offentlig Privat 
o Foreslått arealkategOri i ny kommuneplan: 
o Arealkategorfigj~ldende kommuneplan: LNF 
o Finnes det~ulering~'plan for området i d~ Nei 
o Arealkategori i ev. eksisterende regulerings~tan : 

o Størrelse P.å foreslått~ berørt areal (ca tal): Ca 20 Da 
o Berører arealet 100 meters bettet? Hvor maJlge 

meter fra sjøen i så fall? 
Se eget skriv 

Naturgrunnlag o PLANFAGLIGE VURDERINGER 
o Grunnforhold Fjell/Grus 
o Hetningsgradfsolforhold Mot Vest og Nor 
o Vegetasjon Marte 
o Topografi 
o Adkomst Fra FY 
o Er offentlig vann og avløp etablert i NyUi 2009 

områdetfmulig? 
Virteeområde Jordvern- og IandbruksfaJ{Og vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? X 
Bonitet X 
Leieareal? Aktivt bruk? X 
ligg_er deti_kjemeområde forjordbrukfskogbruk? X 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører plantorslaget kulturminner eller verneverdige X 
bygnin~rog miljøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER X 
sårbarhet §68 Har det vært ras/skredlflomlkjente naturskader i om~det? X 

Utsatt for vær og vindeksponering <V!"d.nedbør, bølger to.ml X 
Natur- og kulturområder (Aora, vemeområder. kulturminner X 
m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn. kraft. forsvar X 
m.m.) 
Forurensningskilder i området eller i nærheten (Stø)' m.m~l X 
Høyspentlinjer i området? X 
Transport av farlig gods i området? X 
Trafikksikkerhet (ulykkespu,nkt m.m.) X 
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Utfyllende kommentarer: 
Viser til vedlagt skriv. Inspillet gjelder to områder. 

Helse-og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sikkerhets- ELDRESINTERESSER 
messige krav Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? xx 
• trafikkfare? 

Barn og Oppfyller arealene krav til barn og unge X 
ungdom • størrelse, utforming 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjennet og 
vegetasjon tilpasset bams lek) 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersgrupper 

Tilgjengelig het/ Kan området tilfredsstille krav til x 
Universell tilgjengelighet/universell utforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

(solfylt, vindskjermet. bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Viser til eget skriv. 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDJ 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET X 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for X 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksvei/fylkesvei og med godkjent X 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: 60 Fnr: o 

Eiendom: 
Adresse: 

Hj.haverJFester: 

EIGERSUND Dato: 13/7-2010 Sign: 
KOMMUNE 

Snr: o 

Page) oft 

M3Iestokk 
1:1000 

. 
• 

601\ 

Det tas Iorbeholclom ilt det kan forekomme feil/mangler pllrarb!t. Blant annet gjelder dette eiendomsgrenser, vaftft- og 
OJYIøpsIednlnger, plandata m.m. som I fortllndelse med prosjektering/anleggsarbeid ml undersøkes nærmere. 

http://kart.nois.no/eigersundlContentlprintDynaLeg.asp?Left=317604.06396074895&... 13.07.2010 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: 60 

8endom: 

Hj.haver/Fester: 

EIGERSUND Dato: 27/7-2010 Sign: 

KOMMUNE 

Snr: O 

Page lofl 

M3lestokk 
1:1000 

Det tas foriJehold om atdet kan forekomme fell/maJMJ .... pa kartet. Blant annet gjelder dette eiendomsgrenser, vann- og 
avløpsledninger, plandata m.m. $Om I fort)lnc1eJse med prOsjektering/anleggsarbeid ml Undersøkes nærmere. 

http://kart.nois.no/eigersundlContent/printDynaLeg.asp?Left=317118.8474991 131&B... 27.07.2010 
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ILLUSTR 
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INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 
Innspill for Tråsavik, Hellvik fra Helene Tråsavik 

I forbindelse med overtakelse av privateiendom, søkes herved avmerket 

areal i Tråsavik til areal kategori: Boligtomt i ny kommuneplan. (se kart 

vedlegg , merket byggeområde/hus) 

Dette grunnet ønske om privat bolig på familiegården, for å selv bo på 

der. Størrelse på foreslått areal ca. 4000 m2. 

Byggeområde ligger 110 meter fra sjøkant og berører ikke 100 meters 

belte. 

Boligen vil bygges forholdsvis lavt (alt på et plan) for å bli mindre synlig 

sett fra sjøen. Hage og utområde til bolig skal ikke skjemme for naturen. 

Vei til ønsket boligtomt er tegnet inn på kartet slik at den omtrent ikke 

berører dyrket mark og måler ca. 80 meter frem til byggeområdet. 

Jeg ønsker å bevare naturomgivelsene slik de er og gjennomføre dette 

med minst mulig inngrep i naturen. 

Overtakelse av familiegård fra eier Tor Tråsavik til Helene Tråsavik anslått 

foretatt innen sommeren 2011. 

Mvh, 

Helene S. Tråsavik 
1437 Printeton Street # 2, Santa Monica CA, 90404 USA 

Kontakt: Telefon USA: + 1 310 745 9076 Telefon Norge: 980 93 185 

Epost: helenettt@gmail,cQID 

/ # ('j--' y~ 
.~.~··LiU~ I~ 

Helene S. Tråsavik Tor Tråsavik 

Mottatt 2 9 JUL 2010 

Undertegnede samtykker om dette innspill, 
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, 
Dette skjemaet skal fylles ut av aUe som JenTer inn 
innspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

- INNSPILL TIL kommuDen med A sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010 -
l tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse av innspillet. 
- Kart over området, som viser pJaDomfanget, 

Navn eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

GnrJBnr. GG /5'/ . Det.er opp til forslagsstiller selv.å vurdere 

Adresse l' h\i1ke andre temaer 02 problemsti1lin~er som 
er aktuelle for drøftintt - se egetl veileder som 
kan lastes ned eller fis ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet 

Ja Nei Uaktuelt 

Fakta 11 Eierforhold Privat ela r ?! 11.419 
III Foreslått areaJkategori i ny kommuneplan: Æ,l'f: /n_~/ 
Cl Arealkategori I gjeldende kommuneplan: Lb r - o_ .r .. ~ ct 
Cl FiMes det reguleringsplan for området i dag: Æ:..I«/' 

Cl Arealkategon i f!N. eksisterende regule~an: -
Cl Størrelse på fores1ått og berørt areal (ca taJl: 7'('C' • • L 

,~ 

Cl Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange 
/~ m.-N; ,m.~t~Jra sjø.en i sA fall? ~/ . 

~ . 

Naturgrunnlag Cl P~.fAø.J.;.l~EVURDERINGER 
ra $rji6QfQm9'~ && 
Il H.~IHii1g~·gtaQ/sØlforhold ;l/~cI· (.~ !/ C"'1Cr:t· 5(\~m /"'ÆI FÆ W 
o Yeg~iø~jqn:, t}',~..L~~ / 

O Ti:mpgr~rtf-
il Altk.Qi1:l~t. Ete. ~ ...=... ~ v/C. ..Dt..tJ~ P /:...-/ 
o Er~offentlig:vattn og avløp etabtert i " " 

Orn råJjetlm\iJig? L,;. /,;1':' ,.,.,,,.6 A .. 
Virkeområde JordVem~' oglandfiniksfagng vurdering Ja Nei Uaktuelt 

8erøij:t§J~n4 bNkslnle!esser aV innspillet? X 
Bonit~t' . [).~ ; r I.t'. 
Leiea.reårl :Ak~tbruk? - '( 

Ligger defrkj'erneorTlI-ade for jordbruk/skogbruk? X 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eUer vemeverdige X bygnirlger.og miljøer? 

Naturbasert 6. 8EREDSKAPSMEsSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært rasJskred/flom/fqente naturskader i området? X 

Utsatt for vær og vindeksponering (Vind.nedbør, bølger m.ml Y' 
Natur- og kulturområder (Aora, verneområder, kuJtunninner y 
m.ml 
Strategiske om rader i nærheten(vei, bru, havn, kraft. forsvar )( 
m.m.] 

ForurensningskIIdel j områoet eller I næm eten (Stey m.m~) 'x' 
H,!y~enthnjer i området' ~ 
Transport av fartig gods i området? \(' 

- Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) )I.. 
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Utfyllende kommentarer: 

6';;" I?U (J/ c-<; / f C? 

Helse- og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sikkerhets- ELDRES INTERESSER 
messige krav Kan arealene sikret mot: 10 • støv, støv, eksos? 

• trafikkfare? 
Bamog Oppfyller arealene krav til barn og unge 
ungdom • størrelse. utforming 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjerm et og 'd. vegetasjon tilpasset bams lek) 

• variasjon mhp. ufik type lek til ulike årstider 

• bruk for ulike aldersgrupper 
Tilgjengelighet! Kan omridet tilfredsstille krav til 
Universell tUgjengelighetluniverseli utforming? 

~ utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
I (solfylt. vindskjermet. bevisst utformet i forhold til ktlma) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i I oy 
området? VI:> 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? . ~/u 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger o'mrådet til riksveilfylkesvei og med godkjent I ~ 
avkiørsel? 11«, 
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Marianne og Leif-Eirik Skåra 
Net1andsveien 89 
4375 HELLVIK 

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 

Mottatt: 2 8 JUL 2010 
Gradering: 

Ønsker å tilbakeføre friområde i Maurholen til LNF område,da vi holder pl og øke 
bestanden av husdyr lsau og ammekyr og trenger området til beitelstreifeområde. 
Mener det ikke er nødvendig at det er friområde der, da det er kort vei til turveg. 

Med vennlig .hil$Cn 

)1~J}.s~~~~ 
Marianne Netland Skåra og Leif-Eirik Skåra 

T 
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[] 
Dette skjemaet skal fylks ~t av ~ som leverer inn 
innspill tØ arealdelea. SIgemaet vB bjelpe 

-INNSPILL TIL kommanea med , sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL aUke forslag. 

2010 -
l tillegg til d~ skjemaet ~katIø~Dde leveres løn: 
- Kort beskrivelse av inasplllet. 
- Kart over omrIdet,"SOm viser pJanomfanget, 

Navn MARIANNE OG LElF-EIRIK eieBdo~ og hovedadkomst. 
SKARA - Det er 'QPP til forslagsstiller selv l vurdere 

GnrJBnr. 59/4 hvilke andre temaer og problemstillinger'som 

Adresse NETLANDSVEIEN 89 
er aktuelle for drøfting - se egen ftileder som 

4375 HEllVIK 
Ium lastes Bed eller Øs ved plankontoret. 

Gjennomgang av Innspillet 

Ja Nei l Uaktuelt 
Fakta Il Eierforhold Privat X 

Il Foreslått area i ny kommuneplan: LNF 
Il Arealkategori i gjeldende kommu~n: FRlOMBM>E 
Il rmnes det~_uleri~plan for området i d~g: X 
[J Areal~ i ev. eksisterende ~~Ian: ~IOMRADE 
Il Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): 235250M2 
[J Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange 

meterfra sjøen i så fall? 
Naturgrunnlag [J ~FAGUGEVURD~NGER 

[J Grunnforhold 
[J Helningsgradlsolforhold 
[J V '" 
[J Topografi 
o Adkomst 
o Er offenUig vann og avløp etablert i 

områdetlmulig? 
V1l'tteområde Jordvem- og Iandbtulcsfagl11l vunletl!!Jl Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? X 
Bonitet 
Leieareal? Aktivt bruk? X 
I ligger det i ,lcj~meområde for jordbruklskogbruk? X 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller vemeverdige 
bygn!~ og .miJjøer7 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sAmarhet §68 Har det vært rasI~GUI~~ente naturskader i området? 

Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør, bølger m.m.) 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner 
m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar 
m.m.) 
Forurensningskilder i omrAdet eller i nærheten ~~ m.m.l. 
Hø.r"')o!'WI.";njer i området? 
Transport av farlig gods i området? 
Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m) 
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Utfyllende kommentarer: 

ØNSKER FRiOMRAOE TILBAKEFØRT TIL LNF OMRADE 
DA JEG HAR BRUKT FOR DET TIL BEITEISTREIFEOMRADE TIL ØKENDE DYREFLOKK 

Helse-og 
sikkerhets
messige krav 

Bamog 
ungdom 

Tilgjengelighetl 
Universell 
utforming 

7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
ELDRES INTERESSER 
Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? 
• trafikkfare? 

Oppfyller arealene krav til barn og unge 
• størrelse, utforming 
• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og 

vegetasjon tilpasset barns lek) 
• variasjon rnhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersgrupper 

Kan omnklet tilfredsstille krav til 
tilgjengelighet/universell utfonnlng? 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksvei/fylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarerIbeskrivelse 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: 59 4 Fnr: O Snr: O 

Eiendom: Adresse: NET1.ANDSVEIEN 71, 4375 HELlVIK, med 
flere 

Hj.havet/Fester: 

Side l av 1 

EIGERSUND ~: 26/7-2010 Sign: MAIestokk 
KOMMUNE 1:10000 
~ ... 

DIlt as fuIiIeboId om at det lam fo .. dlDnall. fI!IIIn .... gler plllartet.lIIaIIt ......... detbl ................ , ... og 
......... tL ,., lå""" m.m. .... 1 faatdIIdeIse med .. asjellløtl., ......... 1IeId ... uadets ..... a .. .. 

http://kartnois.no/eigersund/ContentJprintDynaLeg.asp?Left=319188.38002664&Bott... 26.07.2010 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: 59 Bnr. 4 Fnr: O Snr. O 

8endom: Adresse: 'NETlANDSVEIEN 89, 4375 HB.LVIK, med 
flere 

Hj.haverJfest:er: lEIF-EDUK SKÅRA 

EIGERSUND DatD: 26/7-2010 Sign: MAIestokk 
KOMMUNE 1:4500 

Holmavatnet 
26.4 

235252m2 

Det tas forIIehoId om at elet lian forekomme feiI/maligler pllIiIrtIet. Blant __ gjelder ....... lIIudolllSll .... , vann- og 
auIifJIJII dnlager, pIandata m.m. som i forIdndalse med ... jel&tab.''''.gpztaeLil ml Ulliderøl:es .......... 

http://kart.nois.no/eigersundlContentlprintDynaLeg.asp?Left=319562.760630425&80... 26.07.20 10 
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Eigersund kommune, Plankontoret 
Postboks 580 
4379 Egersund 

Mottatt: 2 7 JUL 2010 
1-----.- .--------1 
Gradering: 

Egersund, den ]3_07.10 

INNSPILL I ANLEDNING RULLERING AV KOMMUNEPLANEN VEDR. 
UTMARKENE PÅ FASTLANDET TIL GNR.6, SKJELBREID OG 7, LEIDLAND 

I forbindelse med ruUering av kommuneplanen fremmes herved, på vegne av en del 
grunneiere på SkjeJbreid og Leidland, et ønske om at en mindre del av utmarksområdene på 
fastlandet avsettes til fritidsbebyggeise. Siden dette er den 3 . gang vi søker (05.10.01 og 
18.08.06) håper vi at denne gang blir søknaden endelig imøtekommet. 

Av det totale arealet på 2400 deker håper vi det vil være mulig å benytte noe av dette til 
fritidsbebyggelse, dette omkring Juvdalsvatnet/ Fossvatnet. I tillegg til fritidshus seer vi også 
for oss en del stier i systemet som bl.a kan knyttes til turveien mellom Hellvik og Egersund 
på den gamle jernbanelinjen. Vtl også kunne åpne for ftitidsfiske på alle vann i området. 

Nytt fra tidligere søknader er ønske fra de lokale bondeordinasjonene om å tilrettelegge hele 
omrldet for beite, et forsøk på å føre tilbake! opprettholde kulturlandskapet. 

Før innspillet realitetsbehandles ber vi om at møte for å gjennomgå saken noe mer detaljert. 

Basthaugveien 10, LeidJand 
4370 Egersund 

Vedlegg: Utfyllet skjema. samt kartskisse 
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EJ 
Dette skjemaet skal fyDes ut av aUe som leverer inn 
ianspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 

- INNSPILL TIL kommonen med l sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010 -
I tiUegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse av innspillet 
- Kart over omride4 80ID viser planomfange~ 

I Navn I Petter E Seglem eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

I GnrJBnr. I Gnr. 60g 1 - Det er opp til forslagsstUler selv å vurdere 

I Adresse utmarkene til Skje/breid og 
hvilke andre temaer og problemstiUinger som 
er aktueUe for drøfting - se egen veileder som 

Leidland på fastlandet kan lastes ned eDer fAs ved plankontoret. 
I I 
I I 
I Gjennomgang av innspillet 

r I ~INei I Uaktuelt 
I Fakta I [J Eierforhold Privat eller offentlig I Privat 

I I [J Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: 
Fritidsbebyggeise, 
friluftsområde, beite 

I I Q Arealkategori i gjeldende kommuneplan: 
LNF med naturl 
friluftsinteresser 

I I Q Finnes det reguleringsplan for området i dag: INei 

I I [J Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: I 
I 1 Q Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): 124000 deker 

I Q Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange II mindre grad 
meter fra sjøen i så fall? 

Naturgrunnlag ID PLANFAGLIGE VURDERINGER I 
ID Grunnforhold I Typisk utmark for området 

ID Helningsgradlsolforhold I 
ID Vegetasjon I Kratt 

ID Topografi I 
ID Adkomst I Tenkes fra FV 44 
o Er offentlig vann og avløp etablert i INei, men bør forsøke tilrettelegge for 

området/mulig? 
Virkeområde I Jordvern- og landbruksfaglig vurdering ~I Nei I Uaktuelt 

I Berøres landbruksinteresser av innspillet? rx-il 
1 Bonitet r-r-Ix 
I Leieareal? AktM bruk? r-rx-I 
I Ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? r-rx-I 

I 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER Iri Berører planforslaget kultunninner eller verneverdige 
bygninger og miljøer? 

Naturbasert 16. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER r-II 
sårbarhet §68 I Har det vært rasJskred/flom/kjente naturskader i området? r-rx-I 

I Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør, bølger m.m.) r-rx-I 
Natur- og kulturområder (Flora, vemeområder, kultunninner Iri m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, krafl, forsvar Irl m.m.) 
I Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) r-rx-I 
I Høyspentlinjer i området? r-rx-I 
I Transport av far1ig gods i området? r-rx-I 
l Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) r-rx-I 
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Utfyllende kommentarer: 

Helse-og 
sikkerhets
messige krav 

Barn og 
ungdom 

Tilgjengelighet! 
Universell 
utfonning 

7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
ELDRES INTERESSER 
Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? 
• trafikkfare? 

Oppfyller arealene krav til barn og unge 
• størrelse, utfonning 
• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjennet og 

vegetasjon tilpasset barns lek) 
• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersgrupper 

Kan området tilfredsstille krav til 
tilgjengelighet/universell utfonning? 
lett tilgjengelig og. tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(solfylt, vindskjennet, bevisst utfonnet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDt 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 

x 

X 
X 
X 

området? X 
• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? X 

Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• ligger området til riksvei/fylkesvei og med godkjent X 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 

Se eget vedlegg! kart. 

Egersund, den 13.07.10 

Petter ESeglem 
Basthaugveien, Leidland 
4370 Egersund 
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Plankontoret 
Postboks 580 
4379 Egersund 

INNSPILL KOMUNEPLAN 

Viser til vedlagt situasjonskart der deler av eiendommen jeg kjøpte høsten 2006 
ligger i et LNF område. 

For en tid siden ble jeg gjort oppmerksom på at eiendommen Gnr. 60 Bnr 700 som jeg kjøpte 
høsten 2006 etter at tomten var blitt skilt ut, ligger i et LNF område. 

Da jeg kjøpte tomten regnet jeg med at dette var ordnet, men ser en på vedlagte kart som jeg 
nylig fikk utlevert fra teknisk etat, ligger noe av eiendommen på LNF område. 

Undertegnede søker herved om at det aktuelle område blir omgjort til boligområde. 

Egersund, 27.7.20 l O 
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" , 

Dette skjemaet skal fylles ut av alle som leverer inn 
innspill til arealdelen. Skjemaet viJ hjelpe 

, - INNSPILL TIL kommunen med å sammenstille informasjon fra 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 

2010 -
I tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse av innspillet. 
- Kart over omrÅdet, som viser planomfanget, 

Navn lØDD l:' TEl J./Jln lA. "" TI.',I" eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

GnrJBnr. løe - "oe - Det er opp til forslagsstiller selv å vurdere 

Adresse Irn~So "IavG I Gw Jt.':i 
hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

. !1d3i:~_ JJÆfLvLk kan lastes ned eller fås ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet 

Ja Nei I Uaktuelt 

Fakta :. Eierforhold Privat eller 'i: 
a Foreslått arealkategori i ny kommuneplan: 

a Arealkategori i gjeldende kommuneplan: 

a Finnes det reguleringsr:>lan for området i dag: 2 
a Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: ~ 
o Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): ~ 
a Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange 

l meter fra sjøen i så fall? 
Naturgrunnlag a PLANFAGLIGE VURDERINGER 

o Grunnforhold 

a HelningsgradIsoiforhold 

a Ve.geta~on 

a Topografi 

a Adkomst 

a Er offentlig vann og avløp etablert i 
-,( områdeU~ 

Virkeområde Jordvern-.SJJJ landbruksfa.g1ig vurdering Ja Nei Uaktuelt 
Berøres landbruksinteresser av innspillet? X 
Bonitet )(. 

Leieareal? Aktivt bruk? 
Ligger det i kjemeom råde for jordbruk/skogbruk? )( 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller vemeverdige ~ bygninger og miljøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært ras/skredlflom/kjente naturskader i området? X 

Utsatt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør, !:>øJger m.m.) 'I... 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner t( m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar 

X m.m.) 
Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) ~ 
Hø)'spentlinjer i området? )j 

Transport av farlig gods i området? 'lo 
Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) .fÅ 
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Utfyllende kommentarer: 

S~ l/~JlpJ5 5 . 

Helse- og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sikkerhets- ELDRESINTERESSER 
messige krav Kan arealene sikret mot: ~ • støy, støv, eksos? 

• trafikkfare? 
Barn og Oppfyller arealene krav til barn og unge 
ungdom • størrelse, utforming 

• egnethet for lek og opphold (solfylt. vindskjermet og 

'" 
vegetasjon tilpasset barns lek) 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersgrupper 

Tilgjengelighet/ Kan området tilfredsstille krav til 
Universell tilgjengelighet/universell utforming? X utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 

(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLD! 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i 
området? 

'" • Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksveiIfylkesvei og med godkjent 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 
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Utskrift Page l ofl 3 
.. -------=~==================-=-----==-====~==--~ 

SITUASJONSKART 

Eiendom: 

Hj.haver/Fester: 

Gnr: 60 Bnr: 700 Fnr: O Snr: O 

Adresse: TROSAVIGVEIEN 167, 4375 HELLVIK 

LØVBREKKE ODD STEINAR, TROSAVIGVEIEN 167, 
4375 HELLVIK 

EIGERSUND Dato: 7/7-2010 Sign: 

KOMMUNE 

GnrBnr 

Eiendomsgrense - Målt /-' Ikke koordinatfestet eiendomsgrense " 

, , , , 

, 

6011<13 

Målestokk 
1:1000 

, , , 

Det tas forbehold om at det kan forekomme fell/mangler pA kartet. Blant annet gjelder dette eiendomsgrenser, vann- og 
avløpsledninger, pJandata m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid rnA undersøkes nænnere. 

http://kart.nois.no/eigersundiContentiprintDynaLeg.asp?Left=317606.9700] 179&Bott... 07.07.2010 
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Eigersund kommune 
GRADERING.:;() 41 (j ! 9/· [) J ~ r 

Eigersund Kommune MOTTATT: 1 3 JUL ZOlU Hellvik 12.07.10 

AAKiVSAKID: 

Innspill til kommuneplanens arealdel 

Gnr 60. Bnr 18 Hellviksveien 254375 Hellvik, utvidelse av hyttefelt Mjåsundveien. 

Forslår at området som skravert på kartet kunne vært utvidet med ny reguleringsplan hvor en 
la til rette for hytteutbygging med innlagt vann og kloakk, dette ville også kunne sette fart på 
offentlig vann og kloakk til allerede eksisterende hytter og ikke minst alle husene som ligger 
nedover langs HeUviksvannet. I dag er vann så nænne som det er mulig da rensestasjonen 
ligger på området. Området er ikke i bruk annet enn at det står en lerkeskog som ble plantet 
for 40 års siden på området, denne er ikke blitt tynnet og er i prinsippet verdiløs. Ellers så 
består området av fjell og lyng. 

Med hilsen: 
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-INNSPILL TIL 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

2010-

Dette skjemaet skallYDes ut av aUe som leverer inn 
innspill til arealdelen. Skjemaet vil hjelpe 
kommunen med al S8iDlIIenstille informasjon fra 
ulike forslag. 

I tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
• Korf beskrivelse av innspillet. 

~ ____ ~~,.-~ _________ .... - Kart over omn\det, som viser planomfanget, 

Navn ~ <;".ti:!? tv ~?. ti l. U:> eiendomsgrenser og bovedadkomst. 
~G~n"'r~JBn~r-. --+'"'~l'ÅO~-.J""', /c""K~;;;;;;;;";-=-"""'----i- Det erøp'p til forslalgsstiller selv i wnh~re 

hvilke andre temaer og ptøblemstillinger som 
Ad~ jfIJ'J ~ 'J W l/E}8;J ~ er aktueUe for drøfting - se-egen veileder som 

V;3 -f.S NGUJ/ I "- kan lastes ned eDer fis ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet 

Ja I Nei I Uaktuelt 
Fakta o Eierforhold Privat ell~n offentlig 

!J Foresl~ a~lkat.egori i ny kommuneptan: 
!J Arealk~~ i gjeldende 1<ommuneplan: 
o Finnes det reguleringsplan for området i dag: 
o Arealkategori i ev. eksisterende"'9ulerin~Jan: 
o størrelSe på foreslått Og berørt areal (ca tal): 
!J Berø~r arealet 100 meters beltet? Hvor mange 

m~rfra sjøen i si fall? 

&/f/o Pif'-

Naturgrunnlag o PLANFAGUGE WRDERINGER 

Virkeområde 

Naturbasert 
sårbarhet §68 

o Grunnforho.ld ~V(()" - fi)GtL -
o Helningsgradlsolforhold / / rr K tlA!:!X..T ~ S(;;I(.., 

o ToJ)CJ9~ FCA'7'r 6 c:. .VrrJ ~ /r,..sLF t?€ 
o Adkomst ·t!ÅtVJ RJ:)lC.ot~ ?I2,vl?r L( fl 
O Er offentlig vann og avløp etablert i 1/J+,(.1\) E"'/ll lLllc ,,~ ~. _ 

området/mulig? It a j l9 ti a e>t;..6J.J. f(LJI..I Cp 

Jordvern- Qg landbrulcSfagllg vurdering Ja NeI uaktuelt 
Berøres landbruksinteresser av Innspillet? X 
Bonitet X 
Leieareal? AktiVt bruk? )( 
LIgger det i kjemeområde forj ordbruklsk()gbruk? X 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller vemeverdige 
bygninger·og migøer? 
6. BEREDSKAPSMESSIGE WRDERINGER 
Har det vært raslskr~lftomlkjente naturskader i området? 
utsatt for vær og vihdeksponering (Vind,nedbør, bølger m.m.) 
NatiJr- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner 
m.mJ. 
Strategiske områder i nærheten(vei, bru, havn, kraft, forsvar 
m.m.) 
ForurensningSkilder i området eller i næmeten (Støy m.m.) 
Høyspentlinjer i området? 
Transport av farlig gods i området? 
Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) 

x 

x 
x 
x 

.x 
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Utfyllende kommentarer: 

/XT (J~&.c~ ;uYU~ R~()Ldlr /I~()/ymcr / TlcA .t7.[7(~ 
-... Il' ~ 

TI" J./e-nc= 6hr'4.o~-7; 1//2L(:- l/I)e7lT PJl7VRL'~ ,.9 ... /(V/V~'-
OtVIOe=- Ot;- 7 n;:; 600 /l1J/ccMJT -;/ZI9"}::"/;CIu5I,KI<:e1L 

I' 

Helse-og 
sikkerhets
messige krav 

Bamog 
ungdom 

nlgjengelighetl 
UniYersell 
utfonnlng 

7. BARN OG UNGES,FUNKSJONSHEMMEOES OG 
ELDRES INTERESSER 
Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? 
• trafikkfare? 

Oppfyller arealene krav til barn og unge 
• størrelse, utfonning 
• egnethet for lek og opphold (solfylt. vindskjermet og 

vegetasjon tilpasset bams lek) 
• variasjon mhp. ulik type lek til ulike Arstider 
• bruk for ulike atcJersQrupper 

Kan omrAdet tilfredsstille krav til 
tilgjengelighet/universell utfonnlng? 
lett tilgjengelig og tilpasSet funksjonshemmedes behov? 
• (solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i fomold til klima) 
Beskrivelse: 

Vel og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i l)f9. 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der inteme veier og lignende 1M finne sin 
løsning. 

• ligger området til riksveilfylkesvei og med godkjent . , t'I 
avkjørsel? ~fT • 

Utfyllende kommentarerIbeskrIvelse 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: 60 Bnr: 18 Fnr: O Snr: O 

Eiendom: 
Adresse: HB.lVIKSVBEN 25, 4375 HELLVIK 

Hj.haver/fester: 

EIGERSUND Dato: 30/6-2010 Sign; 
KOMMUNE 

" ... 

Page) of l 

Mliestokk 
1:5000 

Nedra HelMgsvatnet 

Det '- faIbehoId om at det lam forekomme feU/tnanP!r pllI:attet.. I&imt annet tdeIder dette .... iIiijfi.aser, wamt- og 
~, pIandIIta na.m.saml foIbitldeise med prosjeIdaing/ ...... bØlmi undersøkes namere. 

http://kart.nois.no/eigersundlContentiprintDynaLeg.asp?LefF=317677 .8546976116&B... 30.06.2010 
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Mottatt: 1 3 JUL 2010 
Eigersund KommWle 

Gradering: 
Hellvik 12.07.10 

Innspill til kommuneplanens arealdel 

Gnr 60. Bnr 18 Hellviksveien 25 4375 Hellvik, utvidelse av boligfelt Terneveien. 

Forslår at området som skravert på kartet kunne vært utvidet til flere boliger i samme stil som 
eksisterende boligfelt og med samme reguleringsbestemmelse som mal. 
Kunne også tenkt at det kunne bygges ett eller to leilighetskomplekser i fjellsida vent mot 
innseilinga, hvor det også var tilrettelagt for at eldre mennesker kunne bo her. 
Nå er høyspentJinja borte, og området blir ikke brukt til noe i det hele tatt pr i dag. 

Med hilsen: 

i~elvigJI// . 
L- 'Ur .. /'ut'V; 
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Dette skjemaet skal (yUes ut av alle som leverer inn 
innspill til arealdelen. Skjemaet vil bjelpe 

-INNSPILL TIL kommunen med l sammenstille iaformasjon fø 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL nlike fonJag. 

2010-
I dUegg til dette skjemaet skal følgende leveres bm: 
- Kort beskrivelse av innspDlet. 

- Kart over OIDJ'idet, som viser planoml'.aaget, 
Navn ~VE1P /lEZV/~ eiendomsgrenser 0& hovedadkomst. 

GnrJBnr. (nO / JR - Det er opp til forslagsstiiier selv A vurdere 

Adresse 118c..V7 iC.5 lÆ1 ei(/' Ø(,5 
bvilke andre temaer og problemstilliDger som 
er aktuelle for drøfting - se egen veileder som 

VJ 71S .flØ-l..Vllc... kan lastes ned eUer tls ved plankontoret. 

Gjennomgang av innspillet 
Ja J Nei l Uaktu.elt 

Fakta Cl Eierforhold Privat eller offentlig eKi/,lJllT 
Q Foreslått åiåalk8tegori i ny kommuneplan: ~~ 
Cl Arealkategori 1.gjeldende kømmufl$plan: .~.Pl= 
Cl Annes det reguleringsplån for området i dag: fl.)e7 J 

Cl Arealkategori i ev. eksisterende regulerin~an: lM.kÆD-r 
Cl Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): ~s"..,L3o DI!J 
Cl Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange tue meler fra sjøen i så fall? 

Naturgrunnlag Cl PLANFAGUGE VURDERINGER 
Cl Grunnforhold N b?.l.. - ~e()l 
Cl Helningsgradlsolforhold kcJ~ ~OOb- ..s2f!. ~ /: = 
Cl V on i..Yfo~~ 
Cl Topografi /(u PefLT 
Cl Adkomst LOItT.5m1:1Je AV (.)e l ~& Iv 
Cl Er offentlig vann og avløp etablert i (,j19 4.l1i:>G-~ ;t:::pCSc1... Il " 

områdetlmuli9? &'k...,'.s 1l:)e~ #.#~Cø 
Virkeområde Jordvem- og landbrulusfagllg tfUrderlng Ja Nei uaktueH 

Berøres landbruksinteresser av innlij)illet? )C 

Bonitet )( 

Leieareal? Aktivt bruk? .~ 
Ligger det i ~ 'RNIllråde for jordbruk/skogbruk? 2{ 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kultunninner eller verneverdige X bygninger og mifiøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSME$SIGE VURDERINGER 
sårbarhet §68 Har det vært 'raslskredlflomlkjente naturskader i området? A 

Utsatt for 'vær ~ vind~~rin...9...Mndlnedbør, bølger m.m.) X 
Natur-.og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner 

X m.m) 
Strategiske områder i nærheten(vei. bru. havn, kraft, forsvar y m.m.) 
Forurel'1$ning$kilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) ~ 
H"':r~luinjer i området? )( 
Transj)Oft av farfig~ j området? ~ 
Trafikksikkerhet (u unktm.m:l X 
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Utfyllende kommentarer: 

On ptr AlYti" Cll ETII/?(&r 1l(){.1~ "cElT " OHR,,:Oo/~Ji2: 
pez I <5// V/L. P~T /i'ke lI/IllE" AltltS- ,PR~~~ J9' H~ 
7ILF{lt:'-osrl((~e-- c51/cltefltfe> /1#'/- 71?/?-P/c;{ o~ 
I(JD/Z [ ';C>'lfllDt.LJ . 

Helse-og 
slkkertlets
messige krav 

Bamog 
ungdom 

nlgjengeUgheti 
Universell 
utfonning 

7. BARN OG UNGE$,F-lJNKSJONSHEMMEOES OG 
ELDRES INTERESSER 
Kan arealene sikiet mot ).IJl~ 

• støy, stØv, eksOS? .I.J=-j 
• trafikkfare? ~ f 

Oppfyller area"'rie .k~v)ir~ og unge .\ "-
• størrelse, utformiJ:lQ '-' ~ 
• egn~h~·.forj~k·o9~P.hold (solfylt vindskjermet og <,) It-

vegetasj~ntilpil~~t).m,s lek) \ &l\ 
• variasjonIllhp, 4ii~· typel~ til ulike årstider " 
• bruk for, ulike aldersgrupper . 011-

Kan området tilfredsstille krav til 
tilgjengelighet/universell utfonnlng? ,q 
lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? d 
(solfylt, Yindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) oA 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i J Pt
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? \ Il-
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for O 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksveilfylkesvei og med godlqent ; \ Jr 
avkjørsel? ~. 

UtfyUende kommentarerlbeskrivelse 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: 60 Fnr: O Snr: O 

Eiendom: 
Adresse: HELLVIKSVEIEN 25, 4375 HEllVIK 

Hj.haver/Fester: 

EIGERSUND Dam: 30/6-2010 Sign: 

KOMMUNE 

Page 1 ofl 

MAIestDkk 
1:5000 

Det .. foIbebold om at det kim forekomme feil/mangler pl kartet. Blant annet llfeldet deID ............... , vamt- og 
avIøp5Iednlnger, plandata m.m. som I forbindelse med prosJelclering/an1eggA1'bekl .... ~ namere. 

http://kart.nois.no/eigersund/Content/printDynaLeg.asp?Left=31781S.29211948264&... 30.06.2010 
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Eigersuna "",~ ........ 'I~ 
\ 

GRAOERINU: -. 
NOTTAn: - 9 JUL 2010 

I ..... v 

~ rJ .~1-<1 1 Dette skjemaet skal fyDes ut av ane som leverer bm 
Irl iønspW til arealdelen. Slr,jemaet vil hjelpe - -INNSPill TIL kommunen med Il sammenstille Informasjon fra 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike forslag. 
2010-

I tillegg til dette skjemaet skal 'følgeøde leveres bm: 
- Kort beikrivelse av innspillet. 
- Kart-over omrldet, som viser pIanomfanget, 

Navn Charles Svendsen .".ft. eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

GnrJBnr. 6(U347 - Det er opp til fonlagsstiller selv l vnrdere 

Adresse Marren 
hvOke andre temaer og problemstDliDger som 
er utneDe for ckøfting - se ega veileder som 

4315 Hellvik kan lastes ned eDer fU ved plankontoret. 

Gjennornpng av InnspiUat 
Ja Nei I Ua1dueIt 

Fakta a Eierforhold Privat eller offentlig Privat 
a Foreslått areaJkategOii I ny kommunepla-n: Fritidsbolig 
a Areafkategori i gjeldende kommuneplan: Ek$lsterende industri 
a Fmnes det reguleringsplan for området I dag: Nei 
a Arealkategori I ev. eksisterend.e regu lan: 
a Størrelse på foreslått og berørt area1 (ca tal): 1 daa 
a Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange Ja.O-20m 

meter fra sjøen I så faU? 
Naturgrunnlag tl PUUFAGUGEVURDE~GER 

a Grunnforhold O .. __ det kal med bygning 

o HeIni. ~~ • ..J,'wlforhold "Horisontalt"'. SVært gode. 
l:] Vege~on Ingen. 
e Topografi Fl .. 
l:] Adkomst Fra Trosavikvelen. 
a Er offentlig vann og avløp et$blert i Etablert. 

områdetImulig? 
Virkeområde JotrJvem. og landbruksfaglig vurdering Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av jnnspUlet? X 
Bonitet Lav 
Leieareal? Aktivt bruk? X 
Ugger det i kje~råde for jQrdbruklskøgl)ruk? X 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige X 
bygninger og miDøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERING-ER 
sirbarhet§68 Har det vært rasls",_"""lllqente naturskader I området? X 

Utsatt for vær og vIndeksponering (Vmd,nedbøt, bølger m.m.) X 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner X 
m.m) 
Strategiske områder I næmeten(vei, bru, havn, kraft, forsvar X 
m.m.) 
Forurensningskilder i Qmrådet eller i nærheten (StiJym.m.) X 
Høyspentlinjer I området? X 
TransPQri av ~ig gods i området? X 
Trafikksikkerhet (u Itnktm.m.) X 



Utfyllende kommentarer: 

Fritidsboliger vil bli plassert I sikker høyde i forhold til springflo Istonnflo I bølger. 

I tillegg til privat uteoppholdsareal mellom bygningene og sjøen, vil det være rikelig med 
lekeområder på Hellvik. 

Helse-og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sikkerhets- ELDRESINTERESSER 
messige krav Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? X 
• trafikkfare? X 

Barn og Oppfyller arealene krav til barn og unge 
ungdom • størrelse, utforming X 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og 
vegetasjon tilpasset barns lek) X 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider X 

• bruk for ulike aldersgrupper X 

Tilgjengelighet/ Kan området tilfredsstille krav til 
Universell tilgjengelighet/universell utforming? 
utforming lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? X 

(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 
Området vII oppfylle nye krav til tilgjengelighet for alle. 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning i X 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? X 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksveiIfylkesvei og med godkjent X 
avkjørsel? 

Utfyllende kommentarer/beskrivelse 
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Vedlegg 1. 

VEDLEGG TIL INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANEN FOR 
EIGERSUND KOMMUNE. 

GNR. 60, BNR. 347 MARREN. 

Innledning: 
Forslaget går ut på å avsette en om lag 1 daa stor tomt i Marren til framtidig 
byggeområde for fritidsbebyggelse. 

Området som foreslås avsatt til byggeområder er i dag bebygd med en bygning som 
fram til 2004 ble benyttet til fiskerimottak. 

Hele tomten ligger i 100-metersbetltet, mellom sjøen og Trosavigveien. 

1. Arealøkonomisering. 
De foreslåtte utbyggingsområdene ligger inntil område som allerede er utbygd med 
fritidsboliger. På Hellvik er det både idrettsanlegg og dagligvarebutikk. 

2. Miljø- og klimabevisst arealforvaltning. 
Samordnet areal- og transportplanlegging. 

Det er vanskelig å tenke seg en fritidsboligbygging som ikke medfører økt transport
behov. Det vil også denne utbyggingen medføre. 

Det er ca 14 km til Egersund sentrum. 

På Hellvik (ca 1 km unna) er det dagligvarebutikk og bistro. 

Det er mulig å gå og sykle fra Marren til resten av Hellvik på lite trafikkerte veier. 

Det går buss mellom Hellvik og Egersund sentrum. 

3. Trafikkforhold I trafikksikkerhet. 
Det er ikke fortau eller gang- og sykkelvei langs veiene på Hellvik. 

Det foreslåtte utbyggingsområdet vil ikke bli utsatt for støy fra trafikk eller annen 
virksomhet, og vil ikke selv generere støy ut over i byggefasen. 

4. Jordvern. 
De foreslåtte utbyggingsområdene har ingen jordbruksverdi. 

5. Biodiversitet I biologisk mangfold I grønstruktur I kulturlandskap. 
En er ikke kjent med at det i de foreslåtte områdene er viktige i forhold til biologisk 
mangfold (ingen "treff' på tilgjengelige kilder). 

Forslaget bidrar ikke til å stykke opp sammenhengende naturareal ettersom 
områdene ligger inntil allerede utbygde områder. 
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Forslaget påvirker ikke sjøareal eller viktige marintyper I marinbiologiske interesser. 

En utbygging som foreslått vil ikke generere konflikt med vernet vassdrag eller 
overordnet grøntstruktur. 

Viktige kulturlandskap vil ikke bli berørt av den foreslåtte utbyggingen. 

6. Friluftsliv. 
Det aktuelle området er ikke brukt til friluftsliv. 

En utbygging vil ikke føre til privatisering av viktige friluftsområder. 

Den foreslåtte utbyggingen vil ikke påvirke sentrale stier, turveier eller "grønne 
veiføringer" . 

Det foreslåtte utbyggingsområdet har ikke noe potensial for bruk i friluftssammen
heng for allmennheten. På reguleringsplanen for "Marren øst" som ligger inntil det 
området som er med i dette innspillet, er det regulert inn et om lag 20 m bredt 
"Friluftsområde land" mellom sjøen og Trosavigveien. 

De foreslåtte utbyggingsområdene vil ikke på noen måte "punktere" en sammen
hengende grøntstruktur mellom bebygde områder. 

7. Hensyn til barn og unge. 
Det aktuelle utbyggingsområdet er i dag ikke i bruk av barn og unge, og barn og 
unge benytter det ikke som transportåre, skolevei eller snarvei. 

Det aktuelle utbyggingsområdet benyttes ikke av skolen til uteundervisning I 
turområde. 

8. Strandsonevern. 

2 

Den aktuelle tomten ligger ved sjøen, men det er ikke denne delen av stranda 
allmennheten på Hellvik benytter. På Hellvik er områdene på Sannarnes og Tråsavik 
atskillig mer attraktive for allmennheten enten det gjelder bading eller fisking. 

Forslaget vil ikke åpne for økt tilgjengelighet langs sjø I vassdrag. 

9. Kulturminner I kulturmiljø. 
Utbyggingsforslaget berører ikke eldre bevaringsverdig bygningsmiljø eller kjente 
kulturmiljøer I kulturminner I fornminner. 

Det er ikke kulturmark I beitemark med verdifull vegetasjon, steingjerder eller 
tilsvarende i det foreslåtte utbyggingsområdet. 

10. Landskapsestetikk. 
Slik vi ser det vil ikke en utbygging i dette området påvirke verken det bebygde 
landskapet eller naturlandskapet i området på en negativ måte. 

11. Kommunal økonomi, teknisk- og sosial infrastruktur. 
En bygging av fritidsboliger her vil ikke medføre behov for kommunale investeringer. 
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12. Fritidsboliger i nærheten av aktuelt område. 
Ifølge reguleringsplanen for "Marren Øsr - som ligger inntil det området som omtales 
i dette innspillet - er det regulert fritidsbebyggeise i tidligere naust. Ifølge § 7 i 
reguleringsbestemmelsene for denne reguleringsplanen, er det tillatt å innrede disse 
bygnjngane til bebo'else I vårig opphold 

13. Områdets egnethet som industriområde. 
Slik vi bedømmer det, er den aktuelle eiendommen på ingen måte egnet for industri. 
Vi legger da vekt på følgende forhold: 

• Tomten er meget smal (ca 20 m mellom Trosavigveien og sjøen), og det er 
Ikke plass til å føre 0IlP en industribygning som er vesentlig større enn dagens 
bygning på ca 280 m2 av hensyn til ·avstanden til fylkesvegen. 

• For industribedrifter som ikke er avhengige av nærhet til sjøen, vil Eigersund 
kommune kunne tilby langt mer attraktive industritomter i andre industri
områder. 

• I brev fra Eigersund Fiskarlag, datert 04.05.08, skriver de ~t etter befaring vil 
fiskarlaget ikke motsette seg at området hvor det tidligere fiskemottaket ligger 
blir benyttet til andre formål enn fiskeri I industrirelaterte formål. De skriver 
videre at bygningene er i en så skrøpelig forfatning at de må saneres. Dybden 
ved kaien er så liten at fiskefartøy av noen størrelse ikke har mulighet til å 
komme inn til kaien. Kopi av brevet er vedlagt. 

• Manøvreringsareal for båter ved denne kaien er temmelig innsnevret. Det er 
derfor ikke mulig å ta inn større båter i tilfe"e en bedrift som er avhengig av 
nærhet til sjøen skulle ønske å etablere seg på eiendommen. 

• En evt. mudring av havneområdet for å oppnå tilstrekkelig dybde i sjøen vil 
kunne gjøre grunnforholdene for bl.a. Trosavigveien ustabile. Dessuten er det 
forholdsvis langgrunt her, så mudringsarbeidet ville måttet skje på et stort 
område. 

• J dag er strukturen i kystfiskeflåten 'betydelig forandret ved at man har større 
fartøyer. Det er bygget opp en stor kapasitet ved mottakene i Egersund og 
Sirevåg. Vi kan ikke tro at Eigersund kommune har ønsker om å reetablere en 
konkurrerende fiskerihavn i Hellvik. 

• Etter vårt syn er grunnlaget for mottaksanlegg for fisk eller annen framtidig 
bruk i fiskerisammenheng på denne eiendommen ikke økonomisk forsvarlig 
pga den omtalte dybden, dårlig tilgang på råstoff og behovet for betydelige 
investeringer i bygningsmassen. 

• Vi vil anta at en industrivirksomhet her vil generere en del mer støy i forhold til 
de omkringliggende boligene og fritidsboligene enn det en fritidsbebyggelse vil 
gjøre. 

tkL~ 
Charles Svendsen 
For hjemmelshaverne på gnr . . 60. bnr. 347. 
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Eigersund Fiskarlag 
vlErling Skåtøy 
HoverIeget 9 
4370 Egersund 

Eigersund kommune 
vIR4drnann 
4370 Egersund Egersund 4. mai 2008 

Vedr. tidligere fiskemottak i Hellvik havn, Marren, gor 60 Bnr. 347. 

Eigersund Fiskarlag viser til vedlagte brev tJa eierne av Olaf Svendsen sitt tidligere 
tiskemouak i Hellvik havn. 

Etter befaring av undcrU:gnede sammen med representanter &a eierne vil Eigersund Fiskarlag 
ikke motsette seg at området hvor det tidligere fiskemottaket ligger blir benyttet til andre 
formål enn fiskeri/industrirelaterte. 

Bygningene er i en skrøpelig forfatning og må saneres. Dybden ved kai er så liten at 
fiskefartøy av noe størrelse ikke har mulighet ti) å komme inn til kaien. 

Med hilsen 

Eigersund Fiskarlag ti" L 
6t1;~ S:i4~o/ 

Erling Skåtøy .--J 
Styreleder 

Kopi til: 
Manen Naus1cne 
vI Tommy Svendsen 
Ruskebakkan 2 
4375 Hellvik 
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Vedlegg 1. 

VEDLEGG TIL INNSPILL TIL RULLERING AV KOMMUNEPLANEN FOR 
EIGERSUND KOMMUNE. 

GNR. 60, BNR 36 SANNARNES. 

Innledning: 
Forslaget går ut på å avsette et om lag 13 daa stort område på Sannarnes til 
framtidig byggeområde for boliger og et om lag 2,5 daa stort område i nærheten til 
framtidig fritidsbebyggeise. 

Områdene som foreslås avsatt til byggeområder er i dag ikke bebygde og er heller 
ikke i aktiv bruk til jordbruk eller friluftsliv. 

Fra den sørligste delen av området som er foreslått til boligbygging, er det på det 
minste 80 m til strandlinja. Det er bebyggelse og fylkesvei mellom foreslått 
utbyggingsområde og sjøen, så en utbygging her vil ikke virke negativt i forhold til 
allmennhetens adgang til strandsona. 

1. Arealøkonomisering. 
De foreslåtte utbyggingsområdene ligger inntil område som allerede er utbygd både 
med boliger og fritidsboliger. På Hellvik er det både skole, barnehage, idrettsanlegg 
og dagligvarebutikk. 

I område for boligbebyggelse vil det bli foreslått eneboliger med relativt romlige 
tomter. 

2. Miljø- og klimabevisst arealforvaltning. 
Samordnet areal- og transportplanlegging. 

Det er vanskelig å tenke seg en boligbygging utenfor større sentra som ikke medfører 
økt transportbehov. Det vil også denne utbyggingen medføre. 

Det er ca 2 km til Hellvik skole som har både barne- og ungdomsskoletrinn. Det er ca 
2 km til nærmeste barnehage. På Hellvik (ca 1 km unna) er det flere mellomstore 
arbeidsplasser. Det er ca 15 km til Egersund sentrum. 

Pga at Fv. 44 er smal og svingete på strekningen fra kommunegrensen mot Hå til 
Hellvik, er det organisert skoleskyss for elever fra 1. til 10. klasse. 

På Hellvik (ca 1,5 km unna) er det dagligvarebutikk og bistro. 

Det er mulig å gå og sykle mellom Sannames og Hellvik, men som nevnt ovenfor er 
veien smal og svingete. 

Det går buss mellom Sannarnes, Hellvik og Egersund sentrum. 
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3. Trafikkforhold I trafikksikkerhet. 
I tillegg til det som er nevnt under punkt 2 ovenfor, nevnes at en utbygging av om lag 
10 eneboliger og 2-3 fritidsboliger ikke vil ha noen signifikant negativ innvirkning på 
trafikksikkerheten for de som trafikkerer denne strekningen. 

Det er ikke fortau eller gang- og sykkelvei mellom Sannarnes og Hellvik. En 
utbygging av fortau eller gang- og sykkelvei må trolig skje langs eksisterende Fv. 44. 

De foreslåtte utbyggingsområdene vil ikke bli utsatt for støy fra trafikk eller annen 
virksomhet, og vil ikke selv generere støy ut over i anleggs-I byggefasen. 

4. Jordvern. 
De foreslåtte utbyggingsområdene har liten eller ingen jordbruksverdi. 

Området ligger til dels inntil dyrka mark (et ca 10 daa stort dyrket område på sletta 
nord for Fv. 44). 

Foreslått utbygging bidrar ikke til nedbygging av dyrket mark. 

5. Biodiversitet I biologisk mangfold I grønstruktur I kulturtandskap. 
En er ikke kjent med at det i de foreslåtte områdene er viktige i forhold til biologisk 
mangfold (ingen "treff' på tilgjengelige kilder). 

Forslaget bidrar ikke til å stykke opp sammenhengende naturareal ettersom 
områdene ligger inntil allerede utbygde områder. 

Både vest og nord for de foreslåtte områdene ligger det lyngheier. Sør for FV.44 er 
det badestrand. 

Forslaget påvirker ikke sjøareal eller viktige marintyper I marinbiologiske interesser. 

En utbygging som foreslått vil ikke generere konflikt med vernet vassdrag eller 
overordnet grøntstruktur. 

Viktige kulturlandskap vil i lilen grad bli berørt av den foreslåtte utbyggingen. 

6. Friluftsliv. 
Del aktuelle området er lite brukt til friluftsliv. Selv med den foreslåtte utbyggingen vif 
det bli mulig å ta seg inn i heiområdene nord for foreslått utbyggingsområde på en 
god måte. 

En utbygging vil ikke føre til privatisering av viktige friluftsområder. 

Den foreslåtte utbyggingen vil ikke påvirke sentrale stier, turveier eller "grønne 
veiføringer" . 

Det foreslåtte utbyggingsområdet har ikke noe potensial for bruk i friluftssammen
heng. 
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De foreslåtte utbyggingsområdene vil ikke på noen måte "punktere" en 
sammenhengende grøntstruktur mellom bebygde områder. 

7. Hensyn til barn og unge. 
Det aktuelle utbyggingsområdet er i dag ikke i bruk av bam og unge, og barn og 
unge benytter det ikke som transportåre, skolevei eller snarvei. 

Det aktuelle utbyggingsområdet benyttes ikke av skolen til uteundervisning I 
turområde. 

8. 5trandsonevem. 
Den sørligste delen av foreslått utbyggingsområde for boliger ligger ca 80 m fra 
stranda på Sannames. Men det er både boligbygninger og Fv. 44 mellom det 
foreslåtte boligområdet og stranda. 

Utbyggingsforslaget vil ikke på noen måte hindre eller vanskeliggjøre fortsatt 
tilgjengelighet til og langs sjø I vassdrag. 

Forslaget vil heller ikke åpne for økt tilgjengelighet langs sjø I vassdrag. 

9. Kulturminner I kulturmiljø. 
Utbyggingsforslaget berører ikke eldre bevaringsverdig bygningsmiljø eller kjente 
kulturmiljøer I kulturminner I fornminner. 

Det er ikke kulturmark I beitemark med verdifull vegetasjon, steingjerder eller 
tilsvarende i det foreslåtte utbyggingsområdet. 

10.landskapsestetikk. 
Slik vi ser det vil ikke en utbygging i dette området påvirke verken det bebygde 
landskapet eller naturlandskapet i området på en negativ måte. 
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En utbygging vil kreve bygging av atkomstvei til boligene. Veien fra Fv. 44 og innover 
til de foreslåtte byggeområdene er privat. Denne strekningen må utvides i bredden. 
Atkomstveiene i boligbyggeområdet vil bli lagt på en slik måte at det ikke medfører 
store terrenginngrep. Boliger vil heller ikke kreve store terrenginngrep. Etter 
utbygging vil området for boligbygging fremstå som et "vanlig" boligfelt. Området for 
fritidsboliger vil i mindre grad bli berørt ut over selve fritidsboligene og litt terreng
tilpasning rundt bygningene. Her blir det fortsatt "naturtomter" . 

De planlagte byggeområdene vil grense mot utbygd område på 2 sider, mens det på 
de resterende sidene blir natur (Jynghei I einer, med bart fjell og steiner). 

11. Kommunal økonomi, teknisk- og sosial infrastruktur. 
Eigersund kommune har planer om å etablere næringsområde like øst for de 
foreslåtte byggeområdene. Vi legger til grunn at det vil bli ført fram vann og avløp til 
næringsområdet. Dersom utbygging av de foreslåtte byggeområdene kommer før 
næringsområdet blir bygget ut, må det etableres privat både vannforsyning og avløp . 

. 
Etter det en er kjent med, er det god kapasitet til å ta i mot flere elever på Hellvik 
skole. 
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Det hadde vært ønskelig med bedre forhold for myke trafikanter på strekningen Hå 
grense til Hellvik, uavhengig av foreslått utbygging. 

Det er i dag ca 1 km til nærmeste eksisterende vann- og avløpsnett. 

Elter det vi kan se. vil ikke forslaget medføre at det blir bindinger i forhold til fram
tidige valg for arealbruk og transportmønster i området 

~~ø 
TomVassvik 

4 
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GRADERING: 

uomn - 1 JUL 2010 
AAI(l\JSAKID: 

."'.., "i .:":'), .r..' ("\1 _","":, 
'-" ry Qol-YC:> VH,-/ Dette skjemaet skal fyDes ut av aUe som leverer inn 

[] 
, 

innspill til arealdelen. Skjemaet vil bjdpe 
-INNSPILL nL kommunen med i sammenstille informasjon fra 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL ulike fonlag. 
2010 -

I tiUegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
- Kort beskrivelse av innspiDet. 

- Kart over området, som viser pianomfanget, .. 

Navn Tom Vassvik eiendomsgrenser og hovedadkomst. 

GnrJBnr. 60/36 - Det er opp til forslagsstiller selv A wrdere 

Adresse Sannames bvilke andre temaer og problemstillinger som 
- er aktoeUe for drøfting - se egen veileder som 

4375 Hellvik kan lastes ned eller fis ved plankontoret. . '" .. -

. . .. . . . , . -
GjennomganQ av innspillet . ... . . . 

Ja Nei Uaktuelt -
Fakta Cl Eierforhold Privat eller offentlig Privat 

Cl Foreslått a~alkat~ori i ny kommuneplan: .. Bolig lfritidsbolig 

Cl Arealkategori i gjeldende kommuneplan: LNF 
Cl Finnes det reguleringsplan for området i dag: Nei 
Cl Arealkategori i ev. eksisterende reguleringsplan: 
Cl Størrelse på foreslått og berørt areal (ca tal): Ca 13 daa + 2,5 daa 

Cl Berører arealet 100 meters beltet? Hvor mange En mindre del ligger 
meter fra sjøen i så fall? 80 - 100 m fra sjøen 

Naturgrunnlag Q PLANFAGUGE VURDERINGER 
[J Grunnfortlold Fjell i dagen 1 tynt vegetasjonslag 
Cl Helningsgrad/solfortlold < 1/3, bra solfomold 

Cl Vegeta~Jon Lyng, einer • . .. 

Cl Topografi Kupert. 
-

[J Adkomst Fra Fv. 44 i etablert avkjørsel. 

Cl Er offentlig vann og avløp etablert i Ikke etablert. Offentlig utbygging 
.•. området/mulig? forventet i nærheten . 
Virkeområde Jordvem- og landbruksfaglig vurdering . Ja Nei Uaktuelt 

Berøres landbruksinteresser av innspillet? X 
Bonitet Lav 

Leieareal? Aktivt bruk? X 
-

Ligger det i kjerneområde for jordbruk/skogbruk? X 
5. KULTURLANDSKAP OG KULTURMINNER 
Berører planforslaget kulturminner eller verneverdige X 
bygninger og miljøer? 

Naturbasert 6. BEREDSKAPSMESSIGE VURDERINGER 
sårbarhet §S8 Har det vært rastskredlflornlkjente naturskader i området? X 

Ut~tt for vær og vindeksponering (Vind,nedbør, I?Ølger m.m.) X 
Natur- og kulturområder (Flora, verneområder, kulturminner X 
m.m) 
Strategiske områder i nærtleten(vei, bru, havn. kraft, forsvar X 
m.m.) .. 

Forurensningskilder i området eller i nærheten (Støy m.m.) X 
Høyspentlinjer i området? X 
Transport av farfig gods i området? X 

. . Trafikksikkerhet (ulykkespunkt m.m.) X 



.. 

Utfyllende kommentarer: .. 

Det er aktuelt å få lagt høyspentJedning i grøft. 
Se for øvrig Vedlegg 1. 

... o • • .. 

Helse-og 7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
sikkerhets- ELDRES INTERESSER 
messige krav Kan arealene sikret mot: 

• ~y,~v,eksos? X 

• trafikkfare? X 

Barn og Oppfyller arealene krav til barn og unge 
ungdom • størrelse, utforming X 

• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindSkjermet og 
vegetasjon tilpasset barns lek) X 

• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider X 

• bruk for ulike aldersgrupper X 

Tilgjengelighet! Kan området tilfredsstille krav til 
Universell tilgjengelighet/universell utfonning? 
utfonning lett tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? X 

(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet i forhold til klima) 
Beskrivelse: 
Området vil oppfylle nye krav til tilgiengelighet for alle. 

. Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET 

• Kan det etableres tilfredsstillende parteringsdekning i X 
området? 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger? ? 
Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksveiIfylkesvei og med godkjent X 

avtqørsel? . .. 

Utfyllende kommentarer!beskrivelse 
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Utskrift 

SITUASJONSKART 
Gnr: O 

6endom: 
Adresse: 

Hj.haver/Fester: 

EIGERSUND Dato: 25/5-2010 Sign: 

KOMMUNE 

Snr: O 

60/41 

Målestokk 
1:2000 

-~ .-';. .. ..... ,;, 

Det fM forbehold om at det kan forekomme feiI/lIHIntI .... pl kartet. Blant an_t gjelder detta eiendomsgreMer, vann- og 
avløpsledninger, plandata m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid ml UIIderlllkes nærmere. 

Page l ofl 

http://kmtnois.no/eigersund/ContentJptintDynaLeg.asp?Left=316491.0 11162067 &Bottom==648643 8.94... 25.05.20 l O 
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Bryne, 10-01-08. 

TU Eigersund kommune, byggesaksavdeling. 
2 8 J!:.N. 2008 

Vedrøreade eiendom Gnr 60 Bnr 699 på Hellvik. 

Da våre foreldre døde i 2007, ønsker undertegnede og to søsken i legge boligea ut 
for salg med fradeling av tomter for boligformål. 

Eiendommen som er på 10 dekar er tidligere fraskilt rra andre eiendommer 
tilhørende ramilien (se vedlegg). 

Eiendommeo vurderes som stor boligtomtllite småbruk. Slik vi ler det vU det 
aldri bli drift på bruket igjen. Arealet egner seg heller ikke som tilleggsjord, da 
nærliggende gårdsbruk har avviklet driften for mange år siden. 

Området grenser til Kvednabakken SOlD vi forstår er utlagt tU boligformål av 
Block Watne, som ska) ha oppstart fortløpende nå i vår. 

Vi ser det derfor helt naturlig at vår tomt tilkDyttes dette feltet. 
Håper på positiv respoRS, og imøteser svar senest 14 dager rra d.d. 
For eventuelle spørsmål kan undertegnede nås på tlf. 91856440. 

Vedlegg: Saksoversikt. Arkiv: 60125 

Med vennlig hilsen 
Anne LaUa Håland 
Torvveien 9 
4340 Bryne. 

Saksmappellnr: 05/02617-19989/05 
Saksbehandler: Steinar Nordvoll 
Avdeling: Sentraladministrasjonen 
Dato: 18.11.2005 
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Egenrund konunune 
Plankontoret vI Dag Kjetil Tonheim 
Postb.580, 4379 Egersund 

Søknad om omregulering av gnr: 60, bnr: 52 på Hellvik. 

~ L' /- C' C7 ,cA. 7(':> - . 

I forbindelse med oppføring av ny hytte på gnr: 60, bnr: 167 har det ved flere anledninger vært 
påpekt at eiendommen ikke har vegrett over min eiendom. I salgspapirene for eiendommen 
for to-tre år siden, er det tydelig presisert at eiendommen ikke har veirett. Trass i dette er der 
bygget ny hytte på eiendonunen med kommunens godkjennelse. 

For at det i framtiden ikke skal bli naboproblemer på grunn av manglende veirett, kan jeg se 
for meg en løsning. Jeg har derfor latt utarbeide et forslag til omregulering som inneholder en 
løsning på veiproblemet for gnr: 60, bnr: 167. 

Jeg sender vedlagt Situasjonskart inneholdende en skisse hvordan dette kan løses. Derfor 
søker jeg herved om at min eiendom blir omregulert til bolig-/fritidsfonnål. 

Med hilsen 

Per Skadberg 

Dajeg en del av året bor i Canada er min kontaktadresse i Norge: Skadberg Alle' 57, 
4050 SOLA 

e-adresse: pskadbe@online.no 
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-INNSPILL TIL 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 

2010 -

651 Heath.rda .. Lana 
Vlolon. Be VIZ OM 

p...------t- Canada 

Dette skjemaet skal fyDes ut av alle som leverer jnn 
InnspiD ti) arealdelen. Skjemaet ,il bjelpe 
kommunen med å sammenstUIe informasjon fra 

forslag. 

tillegg til dette skjemaet skal følgende leveres inn: 
Kort beskrivelse av ianspillet. 
Kart over omrJIdet., som viser planomfanget., 
eiendomsgrenser og bovedadkomst. 
Det er opp til forslagsstiller selv å , 'urdere 
hvilke andre temaer og problemstillinger som 
er aktueDe for dr.øfting - se. egen veileder som 
kan lastes ned eller fis ved plankontoret. 
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Utfyllende kommentarer: 

--r , 
. t' jVl t l IN 

Helse-og 
sikkerhets
messige krav 

Barn og 
ungdom 

Tilgjengelighetl 
Universell 
utforming 

7. BARN OG UNGES, FUNKSJONSHEMMEDES OG 
ELDRES INTERESSER 
Kan arealene sikret mot: 

• støy, støv, eksos? 
• trafikkfare? 

Oppfyller arealene krav til barn og unge 
• størrelse, utforming 
• egnethet for lek og opphold (solfylt, vindskjermet og 

vegetasjon tilpasset barns lek) 
• variasjon mhp. ulik type lek til ulike årstider 
• bruk for ulike aldersgrupper 

Kan området tilfredsstille krav til 
tilgjengelighet/universell utforming? 
let! tilgjengelig og tilpasset funksjonshemmedes behov? 
(solfylt, vindskjermet, bevisst utformet j forhold til klima) 

Beskrivelse: 

Vei og 8. VEG- OG VEGTEKNISKE FORHOLDI 
trafikksikkerhet TRAFIKKSIKKERHET ..., 

• Kan det etableres tilfredsstillende parkeringsdekning j r"u 
~~~ ~ 

• Tilfredsstiller vegene standard for kommunale veger?rV 

Må sees i sammenheng med ev. detaljplanlegging for 
området der interne veier og lignende må finne sin 
løsning. 

• Ligger området til riksvei/fylkesvei og med godkjent .I-V 
~ 

avkjørsel? 
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