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Søknad om mindre endring av Detaljreguleringsplan for 

Hellvik sentrum – Gnr 60, Bnr 724 m.fl, Eigersund 

kommune 
 

Det søkes med dette om mindre endring av ovenfornevnte plan.  

Søknaden gjelder endring av plankartet. 

 

Bakgrunn for endringen 

   
I gjeldende plan er Hellvikvegen regulert med fortau langs vegens sørside. I regulert 

situasjon er vegen utvidet ved at det tas areal både på sør og nordsiden av eksisterende 

veg.  

 

I forbindelse med detaljprosjekteringen, og det pågående anleggsarbeidet har eier av gnr 

60 bnr 665 uttrykt at han ikke ønsker at eiendommen skal berøres av vegutvidelsen. For å 

kunne gjennomføre den utbyggingen som planen legger opp til, er det derfor nødvendig å 

flytte Hellvikvegen noe lengre nord.   

 

Nødvendige endringer  
 

I reviderte plankart har flyttet hele veganlegget mot nord slik at gnr 60 bnr 665 ikke berøres. 

For ikke å komme i konflikt med kollen nord for vegen har det også vært nødvendig å flytte 

påkoblingspunktet for den interne adkomstvegen mellom delfeltene B5 og B6 noe lengre 

mot øst.  

 

Det er terrengsprang fra internveg til eksisterende bolig i Hellvikveien 62. For å få plass til 

forstøtningsmur mot eksisterende bolig er internvegen flyttet ca 2 m mot sørøst.  

 

Justeringen medfører at delfelt B6 og B7a reduseres noe i størrelse. Tilsvarende vil delfelt B5 

bli noe større. Nye arealstørrelser er påført revidert plankart.  

 

Ny trasé på Hellvikvegen er lagt i en kurve slik at ny veg vil treffer eksisterende veg lengre 

øst.  

 

Vurdering av den omsøkte endringen 

 
Mindre endring av vegtraséen gjør at den utbyggingen som planen legger opp til kan 

realiseres.  
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Vi har utarbeidet plankartet slik at avviket i forhold til gjeldende regulering blir minst mulig. 

Den omsøkte endringen er etter vår vurdering å anse som en mindre justering av traséen. 

Bebyggelsen i de berørte delfeltene er ikke planlagt i detalj, og justeringene av størrelsene 

på disse delfeltene vil ikke medføre problem for realisering av utbyggingen. Ny vegtrasé er 

lagt slik at ny veg til treffe eksisterende vegtrase øst for planområdet.  

 

Grunneier nord for Hellvikvegen blir berørt ved at han må avstå noe mer areal til 

internvegen. Det legges ved en underskrevet bekreftelse som dokumenterer berørte 

grunneiere har gitt aksept for endringen. 

 

Vi har også vært i kontakt med Angunn Skeiseid i fylkeskommunes kulturminneseksjon, og 

fått avklart av den omsøkte endringen ikke kommer i konflikt med registrerte kulturminner.  

 

Vi vurderer den omsøkte endringen til å være i tråd med intensjonen i gjeldende plan, og 

kan ikke se negative konsekvenser med den foreslåtte endringen. 

 

Det arbeides for tiden med etablering av ny vegstandard på Hellviksvegen. Det vil derfor 

være en vesentlig fordel dersom denne planendringen blir avklart innen kort tid.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Arkitektkontoret STAV AS 

 

 

 

Ingvild Kjosavik       

Arealplanlegger      
          

 
 
Vedlegg: Revidert plankart datert 12.02.2015 

 Bekreftelse om avståing av grunn for ny veitrasé.  

 Kopi av e-sport fra fylkeskommunens kulturminneavdeling 

 

 

Kopi til: Inge Anreassen 


