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Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - 
industriformål - ny 2. gangsbehandling 
   
 

Sammendrag: 
Reguleringsplan for et kommunalt industriområde på Hellvik har vært til nytt avgrenset offentlig 
ettersyn da PTU ønsket å endringer i planen. Arealet har ligget i kommuneplanen i mange år, 
uten at det har vært fremmet regulering for området. En vurderer det som positivt at området blir 
regulert og således kan aktiviseres. Dette er et område som i all hovedsak er eid av Eigersund 
kommune. Området har bl.a. nærhet til Hellvik steinindustri og vil benytte samme avkjørsel. 
Rådmannen anbefaler at planen vedtas i tråd med vedtaket. 
 
 
Saksgang: 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret. 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak 02.10.2012: 
Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med kart datert 
22.12.2010 og bestemmelser datert 02.10.2012 blir vedtatt med følgende endringer i: 

Kart 
1. Det vises returpunkt for hytteavfall. 

Bestemmelser 
1. ”Ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet skal følgende redegjøres for: 

a. Bygningens plassering på tomten. 
b. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, 

skjæring, fylling, materialbruk,. 
c. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, 

eksisterende og nytt terreng 
d. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente 

miljøulemper skal redegjøres for. 
e. Fasader, snitt og planer i mål 1:100. 
f. Høyder og utnyttelse 

2. Rekkefølgetiltak; Industriområdet skal knyttes til offentlig vann og avløp. 
3. Hytterenovasjon: Innregulert avkjørsel til miljøstasjonen/hytterenovasjonen skal 

kun betjene trafikk i forbindelse med denne.  Tekniske planer skal forevises og 
godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse blir gitt. 

4. Følgende bestemmelser erstatter eksisterende 2.1 og 2.2; 
2.1 Eksisterende boliger. 
Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig 



gjennoppføres. Garasje er tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med 
mønehøyde inntil 4,5 m. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 50 
m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale.  

 
2.2 Eksisterende fritidsboliger. 
Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om 
nødvendig gjenoppføres med samme ytre mål som de har når planen vedtas. 
Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 
44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale.  

 
5. Maksimalt bebygd areal for hver tomt er BYA 40 %, pluss parkering. 
6. Maksimal gesimshøyde er 12 m i industriområdet. 
7. Høyspent legges i jordkabel.  
8. Eksisterende avkjørsler, gnr/bnr. 60/216, 60/230 og 60/231 - 3 avkjørsler - i 

planen saneres ved gjennomførelse av planen. 
 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12.12. 
 
 
 
 
23.10.2012 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-159/12 Vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 

Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med kart 
datert 22.12.2010 og bestemmelser datert 02.10.2012 blir vedtatt med følgende 
endringer i: 

Kart 
1. Det vises returpunkt for hytteavfall. 
Bestemmelser 
1. ”Ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet skal følgende redegjøres 

for: 
a. Bygningens plassering på tomten. 
b. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, 

skjæring, fylling, materialbruk,. 
c. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, 

eksisterende og nytt terreng 
d. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente 

miljøulemper skal redegjøres for. 
e. Fasader, snitt og planer i mål 1:100. 
f. Høyder og utnyttelse 

2. Rekkefølgetiltak; Industriområdet skal knyttes til offentlig vann og avløp. 
3. Hytterenovasjon: Innregulert avkjørsel til miljøstasjonen/hytterenovasjonen 

skal kun betjene trafikk i forbindelse med denne.  Tekniske planer skal 
forevises og godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse blir gitt. 

4. Følgende bestemmelser erstatter eksisterende 2.1 og 2.2; 
2.1 Eksisterende boliger. 
Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig 



gjenoppføres. Garasje er tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med 
mønehøyde inntil 4,5 m. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 
50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for 
uttale.  

 
2.2 Eksisterende fritidsboliger. 
Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om 
nødvendig gjenoppføres med samme ytre mål som de har når planen 
vedtas. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 50 m fra 
senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale.  

 
5. Maksimalt bebygd areal for hver tomt er BYA 40 %, pluss parkering. 
6. Maksimal gesimshøyde er 12 m i industriområdet. 
7. Høyspent legges i jordkabel.  
8. Eksisterende avkjørsler, gnr/bnr. 60/216, 60/230 og 60/231 – 3 avkjørsler – i 

planen saneres ved gjennomførelse av planen. 
 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12.12. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
05.11.2012 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Votering: 
Innstillingen fra Planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 
 
 
KS-097/12 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med kart 
datert 22.12.2010 og bestemmelser datert 02.10.2012 blir vedtatt med følgende 
endringer i: 

Kart 
1. Det vises returpunkt for hytteavfall. 

Bestemmelser 
1. ”Ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet skal følgende redegjøres 

for: 
a. Bygningens plassering på tomten. 
b. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, 

skjæring, fylling, materialbruk,. 
c. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, 

eksisterende og nytt terreng 
d. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente 

miljøulemper skal redegjøres for. 
e. Fasader, snitt og planer i mål 1:100. 
f. Høyder og utnyttelse 

2. Rekkefølgetiltak; Industriområdet skal knyttes til offentlig vann og avløp. 
3. Hytterenovasjon: Innregulert avkjørsel til miljøstasjonen/hytterenovasjonen 

skal kun betjene trafikk i forbindelse med denne.  Tekniske planer skal 
forevises og godkjennes av Statens vegvesen før byggetillatelse blir gitt. 

4. Følgende bestemmelser erstatter eksisterende 2.1 og 2.2; 
2.1 Eksisterende boliger. 
Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig 



gjenoppføres. Garasje er tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med 
mønehøyde inntil 4,5 m. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 
50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for 
uttale.  

 
2.2 Eksisterende fritidsboliger. 
Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om 
nødvendig gjenoppføres med samme ytre mål som de har når planen 
vedtas. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 50 m fra 
senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale.  

 
5. Maksimalt bebygd areal for hver tomt er BYA 40 %, pluss parkering. 
6. Maksimal gesimshøyde er 12 m i industriområdet. 
7. Høyspent legges i jordkabel.  
8. Eksisterende avkjørsler, gnr/bnr. 60/216, 60/230 og 60/231 – 3 avkjørsler – i 

planen saneres ved gjennomførelse av planen. 
 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12.12. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
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Eventuell tidligere politisk behandling: 
Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 
035/12 Planteknisk utvalg 13.03.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - industriformål – ny 2. 
gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik ligger innenfor 
stiplet linje: 
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2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET 
 
Kommuneplan for Eigersund kommune 

Området er i gjeldende kommuneplan vist som et 
fremtidig  byggeområde for industri, kontor og lager.  
 
Denne kommuneplanen ble vedtatt av 
kommunestyret i 2007. Arealet ble første gang lagt 
inn i 1997.  
 
Reguleringsplan for området 
Avkjørselen samt adkomstvegen omfattes av 
eksisterende reguleringsplan for Hellvik steinindustri. 
 
 

3. HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 

Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn 
til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på 
kommunens hjemmeside.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 
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Offentlige merknader 

1.  Statens vegvesen   Merknad E 
2.  BR-representanten  Ingen merknad O 
3.  Felles brukerutvalg  Merknad  J 
4.  Miljøavdelingen  Merknad J 
5.  DIM  Merknad J 
6.  Dalane energi  Merknad O 

Private merknader 

7.  Berit Underdal  Merknad N 
 
INNSENDTE MERKNADER 
 
  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1. Statens vegvesen  
(2 brev) Ved 
avgrenset høring 
hadde de ingen 
merknad.) 

 Tekniske planer som 
berører fylkesvegen skal 
godkjennes av Statens 
Vegvesen før 
opparbeidelse av interne 
veger og friluftsområde på 
sørsiden av fylkesvegen. 
Dette må inn i 
bestemmelsene. 

 Viktig at prinsippet om 
universell utforming 
ivaretas i forbindelse med 
gangbru. 

 Forslag til justerte 
bestemmelser oversendt 
14. juli aksepteres da det 
sikrer at alle byggetiltak 
innenfor regulert 
byggegrense på 50 meter 
skal forelegges Statens 
Vegvesen før 
byggetillatelse gis. Det vil 
ikke bli gitt tillatelse til å 
føre opp nye bygninger 
innenfor byggegrensen. 

J
 
 
 
 
 
 
 
 
J
 
 
 
J
 

Dette er lagt inn i bestemmelsene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til orientering. 
 
 
 
Følgende bestemmelser erstatter 
eksisterende 2.1 og 2.2; 
2.1 Eksisterende boliger. 
Eksisterende boliger i planområdet 
inngår i planen og kan om nødvendig 
gjennoppføres. Garasje er tillatt med 
bebygd areal inntil 50 m2 med 
mønehøyde inntil 4,5 m. For alle 
byggetiltak innenfor regulert 
byggegrense på 50 m fra senterlinjen 
på Fv. 44 skal forelegges Statens 
Vegvesen for uttale.  
 
2.2 Eksisterende fritidsboliger. 
Eksisterende fritidsboliger i 
planområdet inngår i planen, og kan 
om nødvendig gjenoppføres med 
samme ytre mål som de har når 
planen vedtas. For alle byggetiltak 
innenfor regulert byggegrense på 50 
m fra senterlinjen på Fv. 44 skal 
forelegges Statens Vegvesen for 
uttale.  

2. BR-representanten  Ingen merknad O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. 

3. Felles brukerutvalg   Det må vises gang og J Dette ligger i planen. 
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 sykkelveg i planen. 
 Støtter endringene i 

avgrenset høring. 

 
O

 
Rådmannen tar uttalen til 
orientering.. 

4. Miljøavdelingen   Miljøavdelingen har ingen 
merknader til selve 
arealplanen, men vil 
bemerke at det i 
bestemmelsene under pkt. 
8, rekkefølgekrav, bør tas 
inn at offentlig vann- og 
avløp må være etablert før 
byggetillatelse kan gis. 

J Dette er lagt til grunn i justerte 
bestemmelser. 

5. DIM  Multiconsult ønsker på 
vegne av DIM å få inn et 
område for 
hytterenovasjon. 

J Rådmannen viser til at en har hatt 
en dialog med Statens Vegvesen 
angående plassering av dette 
anlegget. En har funnet en 
omforent plassering samt en 
legger inn følgende bestemmelse 
som ivaretar de kraven som 
Statens Vegvesen stiller jfr. pkt. 3 i 
forslag til vedtak. 

6. Dalane Energi  Gjør oppmerksom på at 
alle kostnader forbundet 
med legging av høyspent i 
kabel samt etablering av 
nettstasjon. Det vil bli 
krevd et 
sammenhengende 
kabelnett og ikke en kort 
innskutt kabel i et 
eksisterende luftnett. 

O Rådmannen tar dette til 
orientering, og viser til at dette får 
bli en sak mellom utbygger og 
Dalane Energi. Samtidig vil en 
påpeke at Dalane Energi har 
akseptert en slik løsning for 
kabling i Maurholen i forbindelse 
med etablering av 3 hytter, selv 
om dette er i en ende av strekket. 
Uansett bør kravene om kabling 
stå i sammenheng med tiltakets 
omfang.   

Private uttaler 

7. Berit Underdal  Det er ingen av eierne av 
de berørte fritidsboligene 
som ønsker den skisserte 
løsningen med felles 
utkjørsel og parkering for 
allmennheten som bruker 
stranden. Tiltak bør kunne 
gjøres ved avkjørselen til 
Nodland som ivaretar de 
sikkerhetsmessige 
aspektene. Parkerings-
plassen vil ikke medføre 
økt tilgjengelighet og vil 
stride mot bestemmelsene 
i strandsonen. Viser til at 
allmennhetene i dag 
parkerer på andre siden 
av elva der påkjørsel er 
oversiktlig i begge 

N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En viser til at en vurderer at den 
skisserte løsningen både vil bidra 
til å sanere avkjørsler samt gi 
mulighet for etablering av 
parkeringsplass.  Det er i dag ikke 
regulert parkeringsplass i 
tilknytning til stranden og denne vil 
således nå kunne ivaretas 
samtidig som en får sanert 
avkjørsler. Rådmannen vurderer at 
denne plasseringen av 
parkeringsplass vil gi minst 
ulemper for strandsonen. En kan 
ikke se at denne lokaliseringen 
ligger flere hundre meter fra 
stranden. Ved måling på kart 
ligger stranden under 80 meter fra 
parkeringsplassen. Den nye 
reguleringsplanen viser en 
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retninger.  
 
 
 Et tiltak som vil øke 

trafikksikkerheten er å 
forlenge foreslått gang- og 
sykkelsti fra utkjørsel av 
industriområdet og østover 
forbi svingen. 

 
 
 
O

helhetlig løsning der en får både 
løst parkeringsplass og får sanert 
avkjørsler.  
Rådmannen er enig i dette og 
viser til at det i kommuneplanen er 
vist en fremtidig gang og 
sykkelveg på denne strekningen. 
Dette vil også bli vurdert i 
forbindelse med revidering av 
trafikksikkerhetsplan. En viser til at 
dette er en fylkesveg og er 
således Rogaland 
Fylkeskommune som er vegeier. 

 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknaden innstille på at planen blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn med følgende 
endringer i: 

Kart 
1. Det vises returpunkt for hytteavfall. 

Bestemmelser 
2. ”Ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet skal følgende redegjøres for: 

g. Bygningens plassering på tomten. 
h. Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, 

skjæring, fylling, materialbruk,. 
i. Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende 

og nytt terreng 
j. Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper 

skal redegjøres for. 
k. Fasader, snitt og planer i mål 1:100. 
l. Høyder og utnyttelse  

2. Rekkefølgetiltak; Industriområdet skal knyttes til offentlig vann og avløp. 
3. Hytterenovasjon: Innregulert avkjørsel til miljøstasjonen/hytterenovasjonen skal kun betjene 

trafikk i forbindelse med denne.  Tekniske planer skal forevises og godkjennes av Statens 
vegvesen før byggetillatelse blir gitt. 

4. Følgende bestemmelser erstatter eksisterende 2.1 og 2.2; 
2.1 Eksisterende boliger. 
Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig gjennoppføres. 
Garasje er tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med mønehøyde inntil 4,5 m. Alle byggetiltak 
innenfor regulert byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens 
Vegvesen for uttale.  

 
2.2 Eksisterende fritidsboliger. 
Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om nødvendig gjenoppføres 
med samme ytre mål som de har når planen vedtas. Alle byggetiltak innenfor regulert 
byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale.  

5. Maksimalt bebygd areal for hver tomt er BYA 40 %, pluss parkering. 
6. Maksimal gesimshøyde er 12 m i industriområdet. 
7. Høyspent legges i jordkabel.  
8. Eksisterende avkjørsler, gnr/bnr. 60/216, 60/230 og 60/231 - 3 avkjørsler - i planen saneres 

ved gjennomførelse av planen. 
 
4. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 
 
Planen omfattet i utgangspunktet kun det arealet som i kommuneplanen var vist som 
fremtidig industriområde IKL 14. Etter krav fra Statens Vegvesen har en måtte utvide 
planområdet til å omfatte begge sider av fylkesvegen samt innarbeide krav knyttet til 
avkjørselssanering m.m.    
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Planen omfatter et område på omlag 85 daa. I planforslaget utgjør næringsområdet ca 44,3 
daa, bolig ca 1,2 daa, fritidsboliger ca 0,9 daa, kjøreveier ca 6,1 daa, annen veigrunn ca 3,9 
daa, grønnstruktur ca 5,0 daa, landbruksområde ca 8,2 daa, parkering ca 0,16 daa, frilufts-
område på land ca 12,9 daa til sammen, friluftsområde i sjø ca 1,8 daa. 
 
 
4.1 Bebyggelse og estetikk 
I forslaget til reguleringsbestemmelser har man tatt med at bygninger på næringsområdet 
kan ha maksimal BYA = 40 % inkl. parkeringsplasser. Bygningenes gesimshøyde i dette 
området skal ikke overstige 10 m. 
 
4.2 Eksisterende bebyggelse i planen 
Ettersom både eksisterende bolighus og fritidsboliger ligger innenfor 50 m grensen fra 
senterlinja på Fv. 44, er det ikke tillatt å øke bygningsmassen på disse områdene verken til 
siden eller i høyden.  
 
I utgangspunktet krevde Statens Vegvesen at i disse områdene heller ikke oppføres nye 
bygninger, og eksisterende bygninger kan ikke gjenoppføres etter en evt. brann eller annen 
totalskade. Rådmannen har vurdert at dette var svært strengt og urimelig for de som 
tidligerehar fått lov å etablere boliger/fritidsboliger og har tatt dette opp med Statens 
Vegvesen som har akseptert at §§21 og 2.2 endres til:  
2.1 Eksisterende boliger. 
Eksisterende boliger i planområdet inngår i planen og kan om nødvendig gjennoppføres. Garasje er 
tillatt med bebygd areal inntil 50 m2 med mønehøyde inntil 4,5 m. Alle byggetiltak innenfor regulert 
byggegrense på 50 m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale.  
 
2.2 Eksisterende fritidsboliger. 
Eksisterende fritidsboliger i planområdet inngår i planen, og kan om nødvendig gjenoppføres med 
samme ytre mål som de har når planen vedtas. Alle byggetiltak innenfor regulert byggegrense på 50 
m fra senterlinjen på Fv. 44 skal forelegges Statens Vegvesen for uttale.  
 
4.3 Utforming av bebyggelsen 
 
5.3.1 Volum, dimensjoner og materialbruk 
Det er i bestemmelsene lagt inn krav om at ved søknad om tillatelse til tiltak i industriområdet 
skal følgende redegjøres for: 

- Bygningens plassering på tomten. 
- Situasjonsplan i mål 1:200 som viser bygninger, murer, utvendige trapper, skjæring, 

fylling, materialbruk,. 
- Terrengsnitt som viser tomt og minst 5 m inn på naboeiendom, eksisterende og nytt 

terreng 
- Bygningens konstruksjon og materialer. Materialer med kjente miljøulemper skal 

redegjøres for. 
- Fasader, snitt og planer i mål 1:100. 
- Høyder og utnyttelse (BRA eller BYA). 

 
Dette er i tråd med andre planer. 
 
4.3.2 Energibruk 
Det er ikke sagt noe spesielt knyttet til dette fra tiltakshaver. En legger til grunn at det i 
hovedsak vil være strøm.. 
 
4.3.3 Byggelinjer 
En viser til at byggelinjer er vist i tråd med vegforskriften. 
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5. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
5.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Atkomsten til næringsområdet forutsettes å skje fra atkomstvei inn til industriområdet som 
ligger nord for planområdet. I krysset er bygge-grensen trukket litt tilbake, i samsvar med 
veglovens bestemmelser. Krysset er vist med dråpe i atkomstvegen. Kryssområdet er 
dimensjonert for kjøretøy type VT og ST.  
 
Det er vist passeringslomme på sørsiden av riksvegen, slik at øvrig trafikk fra Jæren kan 
passere selv om det står et kjøretøy og venter på møtende trafikk før det kan kjøre inn på 
atkomstvegen.  
 
Dråpe og passeringslomme er med som rekkefølgekrav i forslaget til 
reguleringsbestemmelser, § 8.1. 
 
En vurderer ikke at forslaget til reguleringsplan vil medføre redusert trafikksikkerhet og en 
viser til at dette er vurdert av fagkyndig jfr. planbeskrivelsen. Planen vil medføre bedret 
trafikksikkerhet i forhold til at den medfører avkjørselssanering fra flere eiendommer.  
 
5.2 Stier og løyper 
I landskapet er det ofte spor etter gamle ferdselsveger og stier som kan få sin viktigste 
funksjon som turveger for hyttefolket. Disse vegfarene har sin historie som det er viktig å 
bringe videre. Mange steder tas det ikke hensyn til disse kulturminnene når nye felt 
planlegges ved at nye veger krysser de gamle og hytter plasseres midt i veger og stier.  
 
Det er vist en gangveg på 1 meter fra parkeringsplass ved stranden. 
 
5.3 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser 

Ulykke med gående/syklende   x 1 1 Grønn  

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  

Byggelinje mot veg  x 1 1 Gul  

En har i planforslaget fulgt opp Statens Vegvesens krav i forhold til utforming av avkjørsler, 
lagt inn gang og sykkelveg m.m. Statens Vegvesen er sikret kontroll med avkjørsel fra 
fylkesvegen gjennom egen  bestemmelse som ivaretar dette. 
 
5.4 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann  X 1 1 Grønn  

Avløp  x 1 1 Grønn  

En legger opp til at området skal knyttes til offentlig vann og avløp jfr. bestemmelsene. 
 
5.5 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Fremføring av strøm m.m  X 1 1 Grønn  

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel jfr. kommuneplanen og bestemmelse. 
 
5.6 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling  X 1 1 Grønn  

Er ikke redegjort for, men legger til grunn at dette skjer i tråd bestemmelsene til DIM. Det er 
vist område for returpunkt for hytteavfall i planen.  
 
6. UNIVERSELL UTFORMING: 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 
utforming ivaretas 

 x 1 1 Grønn  

I forslaget til reguleringsbestemmelser er det lagt inn i § 2.3 at kontor- og publikumsdeler av 
bygninger i planområdet skal ha universell utforming. Terrenget i planområdet er slik at 
atkomsten for bevegelseshemmede er god. 
 
Planen vil medføre bedre tilgjengelighet til badestranden på Sannarnes ved at det etableres 
offentlig parkeringsplass der 1 parkeringsplass skal forbeholdes HC-parkering.  
 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
7. BARN OG UNGE 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Tilfredsstiller det krav til barn og unge 
– lek m.m 

 X 1 1 Grønn  

Område for idrett/lek  X 1 1 Grønn  

Området hvor det skal etableres industriområde har liten eller ingen verdi for barn og unge.  
 
Det vurderes derimot som positivt for barn og unge at en får bedre tilgjengelighet til 
badestranden på Sannarnes. Den offentlige parkeringsplassen er lagt slik at den ligger langs 
veien inn til eksisterende eiendommer og benytter samme avkjørsel fra fylkesvegen. Det vil 
nå også bli tilrettelagt for offentlig parkeringsplass som vil bedre tilgjengeligheten til 
badestranden for bl.a. de som bor på Hellvik.  
 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
8. SIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
8.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom/stormflo/høy  x 1 1 Grønn  
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vannstand/bølgeslag 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
 
 
8.2 Støy, støv og lukt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy  X 1 1 Grønn Ikke kjent. 

Dette er et ordinært industriområde der aktiviteten må holde seg innforbi gjeldende regelverk.  
 
8.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Masseras/-skred  x 1 1 Grønn  

Snø-/isras  X 1 1 Grønn  

Flomras  X 1 1 Grønn  

Det er ikke vist i skrednett og en er heller ikke kjent med slike forhold fra området. 
 
8.4 Vær og vind 
 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
8.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
8.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt  x 2 2 Gul  

Høyspentlinje med tilhørende bestemmelse er vist i planen. 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget ved at denen skal 
legges i kabel. 
 
8.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Risikofylt industri mm 
(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 
radioaktiv) 

x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. Høyspentområde er vist i planen og en vil vurdere å legge 
denne i kabel gjennom området i forbindelse emd utbygging av hensyn til en mest mulig 
effektiv arealutnyttelse. 
 
8.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vei, bru, knutepunkt  x 1 1   

Havn, kaianlegg  x 1 1   

Sykehus/-hjem, kirke /Brann/politi/SF  X 1 1   

Forsyning kraft, vann  X 1 1   

Forsvarsområde/ Tilfluktsrom  X 1 1   

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
9. FORURENSNING 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Industri  X 1 1 Grønn  

Bolig  X 1 1 Grønn  

Landbruk  X 1 1 Grønn  

Akutt forurensning  X 1 1 Grønn  

Forurensning i sjø  X 1 1 Grønn  

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Høyspentlinje/EMS/Stråling x  2 2 Gul  

 
10. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER 
 
10.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

100 – meters beltet fra sjø/50-m 
beltet fra sjø og vassdrag 

 X 1 1 Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder/restriksjonsområder 

 X 1 1 Grønn  

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
10.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sårbar flora/inngrepsfrie områder  X 1 1 Grønn Eikeskog. 
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Sårbar fauna/fisk/leveområde for 
rødlistart 

 X 1 1 Grønn  

Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
10.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X 2 1 Grønn  

 
Har ikke fremkommet opplysninger som skulle tilsi spesielle vurderinger så langt i 
planprosessen. 
 
10.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Ingen kjente jfr. uttale fra kulturavdelingen. 
 
10.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Friluftsliv og rekreasjon 
(friluftsområder, LNF-F/N, friområder 
m.m.) 

 x 1 1 Grønn  

 
Rådmannen vurderer at dette er tilfredsstillende ivaretatt i planforslaget. 
 
 
10.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landbruk/kjerneområde for 
jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

 
Ingen kjente jfr. uttale fra kulturavdelingen. 
 
10.6 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  

Vakre landskap  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.7 Terreng 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 
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 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terreng  X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vegetasjon og markslag  X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Lokalklima  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.10 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn Ivaretatt i plan 
og 
bestemmelser. 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
11. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn 

 X 1 1 Grønn  

Kommunen er pålagt å vurdere behovet for konsekvensutredninger etter § 4 i ”Forskrift om 
konsekvensutredninger”. Dette gjelder også ved en omdisponering av arealer i strid med 
kommuneplanen.  Rådmannen vurderer at den foreslåtte reguleringsplanen holder i 
hovedsak innforbi rammene i kommuneplanen jfr. byggeområder. En har foreslått vanlige 
fritidsboliger istedenfor reiseliv i den nedre delen uten at dette er kommentert spesielt fra  
tiltahaver. Dette er i tråd med ønsket fra de som allerede har fritidsboliger i området. 
Rådmannen vurderer ikke at denne planen har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 
heller ikke at ev. avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
En vurderer at utbyggingsavtale i dette tilfellet vil være ønskelig og legger opp til at dette vil 
bli inngått. 
 
12. NATURMANGFOLD 
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Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Naturmangfold  X 1 1 Grønn  

Viser til saksutredningen ovenfor og etter en samlet vurdering kan en ikke se at planen vil 
komme i konflikt med forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet uttaler 
eller andre vurderinger som skulle tilsi dette i løpet av planprosessen. 
 
13. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Rådmannen vurderer det som viktig at en får på plass reguleringsplan for et kommunalt 
næringsområde på Sannarnes og viser til at dette har ligget inne i kommuneplanen i mange 
år. Det vil være viktig for en fremtidig positiv utvikling på Hellvik at en har tilgang på 
næringsarealer samt tilrettelagte friluftsområder ved sjøen. Sannarnes er en viktig 
badestrand i regional sammenheng, men ikke minst for de som bor på Hellvik. 
 
Ved å tilrettelegge for dette industriområdet vil en kunne gi rom for nye arbeidsplasser på 
Hellvik. En viser her til at det er regulert mange boligtomter på Hellvik, men det er 
næringsareal en mangler. 
 
Rådmannen vil derfor anbefale at reguleringsplanen blir vedtatt i tråd med fremlegg til 
vedtak. 
 
 
14. ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Ingen direkte. Prosjektering og utbygging samt rekkefølgekrav må innarbeides i økonomiplan 
og budsjett på vanlig måte. Det vil påløpe kostnader for utbygger i form av legging av kabel 
samt etablering av nettstasjon. Det må etableres vann og avløp til området og dette må også 
innarbeides i økonomiplan og budsjett på vanlig måte.  
 
Driftsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 
Investeringsmessige forhold Inneværende 

år 
Neste år År 3 

  
Sum    
 

~ o ~ 

Alternative løsninger: 
Forslag til reguleringsplan for industriområde på gnr. 60 bnr. 445 m.fl., Hellvik med kart datert 
22.12.2010 og bestemmelser datert 02.10.2012 blir vedtatt med følgende endringer i: 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12.12 
 
 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
247245 Bestemmelser - reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - industriformål - 
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revidert 021012 
233742 Merknader til reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik - industriformål 

233081 
Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - 
Hellvik - industriformål 

230384 Uttalelse - reguleringsplan Hellvik, gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - industriformål 

229217 
Uttalelse - avgrenset høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 
m.fl. - Hellvik - industriformål 

213912 A 1 171211 m tehgnforkl.pdf 
209213 Hytterenovasjon - Hellvik industriområde 
191679 Reguleringsplan for industri Hellvik - plassering av hytterenovasjon 
202972 111201_p01_innspill_regplan.pdf 

184585 
Høringsuttalelse fra felles brukerutvalg vedr. reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - 
Hellvik - industriformål 

183613 Uttalelse til reguleringsplan gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik industriformål 
183438 Høringsuttale BR-representanten gnr. 60 bnr. 445 m.fl. 

182044 
Uttalelse fra miljøavdelingen - reguleringsplan for gnr. 60 bnr. 445 m.fl. - Hellvik 
industriområdet 

185638 
Forslag til justering av bestemmelser til reguleringsplan for industriområde Hellvik, 
gnr. 60 bnr. 445 m.fl. 

185874 
Forslag til justering av bestemmelser til reguleringsplan for industriområde Hellvik 
gnr. 60 bnr. 445 m.fl 

 
 
 
 
 
 

 
Parter i saken: 
                 
 ASSERSEN ALVIN ALKEVEIEN 3 4375 HELLVIK  
 ASSERSEN HENRIK RUSKEBAKKEN 4 4375 HELLVIK  
 ASSERSEN LILLIAR KLOPPABEKKVEIEN 

26 
4375 HELLVIK  

 ASSERSON 
MAGDELE 

AUSTRÅTTBANEN 29 4306 SANDNES  

 ASSERSON OLAV 
ARNULV 

AUSTRÅTTBANEN 29 4306 SANDNES  

 AUNEVIK ANNE 
MARIE 

LUNDEVEIEN 134 4550 FARSUND  

 BIRKELAND 
JOHANNE MARIE 
SKOGEN 

LØVÅSVEIEN 16 4380 HAUGE I 
DALANE 

 

 BRATTELIE BJØRG JØNNINGSHEIVEIEN 
26 A 

4316 SANDNES  

 EGELAND MALLY 
BEATRIS 

SKJERPEVEIEN 3 4376 HELLELAND  

 EGERSUND 
GRANITT 

 4375 HELLVIK  

 EGGE GEIR URHAMMERVEIEN 2 4375 HELLVIK  
 EGGE TORHILD URHAMMERVEIEN 2 4375 HELLVIK  
 EIGERSUND 

KOMMUNE 
    

 FLUGE SIGRID 
STORNES 

NONSTEINBAKKEN 1 4370 EGERSUND  

 FLØISVIK KÅRE ALVASTEINVEIEN 57 4043 HAFRSFJORD  
 FOLKETS HUS 

V/FORENINGEN 
    

 HELLAND KIRSTEN KORSØRVEIEN 3 4370 EGERSUND  
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 HELLAND MAGNUS FJELLIEN 11 5019 BERGEN  
 HELLAND SIGMUND SØRLIBAKKEN 5 A 4070 RANDABERG  
 HELLVIK HÅKON TJØNNEMYRA 16 4640 SØGNE  
 HELLVIK OLAF     
 JØRGENSEN  BIRGIT HULDREVEIEN 37 1388 BORGEN  
 JØRGENSEN ROAR KOONG KARLS GATE 

39 
4010 STAVANGER  

 JØRGENSEN SONJA REKEFJORD 4380 HAUGE I 
DALANE 

 

 LOHNE ASTRID LOHNEVEIEN 218 4640 SØGNE  
 LOTHE ELLEN SOFIE SLETTHEIVEIEN 45 4626 KRISTIANSAND 

S 
 

 MEISLAND KJELL FOLKVORDVEIEN 32 4318 SANDNES  
 NODLAND AUD 

JOHANNE 
VESTRE GATE 1 4370 EGERSUND  

 NODLAND JOHN 
IVAR 

VESTRE GATE 1 4370 EGERSUND  

 NORDBØ EVA MARIE 
BOTTEN 

EGDEVEIEN 9 4307 SANDNES  

 OLIVERSEN TANJA 
HEGELSTAD 

BEVERVEIEN 29 4370 EGERSUND  

 PEDERSEN 
KENNETH 

RUSKEBAKKEN 13 B 4375 HELLVIK  

 PEDERSEN KÅRE 
MAGNE 

HUMLESTADGATEN 
18 

4370 EGERSUND  

 PEDERSEN RINO TROSAVIGVEIEN 88 4375 HELLVIK  
 PUNTERVOLD EVY 

HADLAND 
HADLANDSVEIEN 35 4370 EGERSUND  

 SANNARNES 
GUDMUND 

JÆRVEIEN 1319 4375 HELLVIK  

 SKOGEN RANGAR 
JOHN 

V/ASTRID SKOGEN, 
EGREFJELLVEIEN 19 

4370 EGERSUND  

 SKRETTING EVY TOPPAVEGEN 9 4360 VARHAUG  
 STATENS 

VEGVESEN 
POSTBOKS 8142 DEP 0033 OSLO  

 STORNES BJØRN URA 27 4056 TANANGER  
 STORNES ROAR KROKEN 11 5003 BERGEN  
 TORGEIRSEN 

ODDLAUG 
    

 UDLAND TORFRID 
PAULINE 

UDLAND 4520 SØR-
AUDNEDAL 

 

 UNDERDAL BERIT 
IRENE 

RAUNVEIEN 5 4370 EGERSUND  

 ØSTHUS HILDUR ØSTHUSVIKVEIEN 
440 

4150 RENNESØY  

 ØSTHUS KRISTIAN ØSTHUSVIKVEIEN 
440 

4150 RENNESØY  

 
 
 
 
 
 
 



 

 20

 


