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Detaljregulering for boligområde B14 Åsatua gnr 60 bnr 45 m.fl. - 1 
gangsbehandling 
   
 

Sammendrag: 
En har mottatt forslag til reguleringsendring for detaljregulering for Åsatua boligområde B14 
gnr. 60/bnr. 45 m.fl. på Hellvik. Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan. 
Planområdet har nærhet til skole, barnehage, jernbane og bussholdeplass. Planforslaget 
hjemler oppføring av maksimalt 75 nye boenheter samt 10 eksisterende boliger. Hensikten 
med planen er å legge til rette for et moderne boligfelt med boliger nært tilknyttet Hellvik 
stasjon. Dette feltet vil bidra til å styrke opp under passasjergrunnlaget for Jærbanen. Det tas 
sikte på å etablere en variert sammensetting av boligtyper med tilhørende anlegg.  
Rådmannen vurderer det som positivt at en får en reguleringsplan for dette området som gir 
grunnlag for ytterligere positiv utvikling for Hellvik samfunnet. Rådmannen anbefaler derfor at 
planen legges ut til offentlig ettersyn i tråd med forslag til vedtak. 
 
Saksgang: 
PTU avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ei. 
  

 
 
Rådmannens forslag til vedtak 26.01.2015: 
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for Åsatua boligområde B14 gnr. 60/bnr. 45 
m.fl. på Hellvik legges ut til offentlig ettersyn med kart sist revidert 07.01.15 og bestemmelser 
sist revidert 20.01.15 når følgende endringer er innarbeidet i: 
Kart 

1. Det vises fortau langs B4 og frem og langs B13 samt at fortau o_SF3 forlenges frem 
til «turveg». 

2. Det skal reguleres inn formål annen veggrunn med bredde minimum 1,5 meter langs 
o_SF1 og o_SF3. 

3. Frisikt fra f_SKV9 må inntegnes med 6x26 m jfr. at det er fylkesveg. 
4. Frisikt til eksisterende bolig i B14 og B15 må påføres i tråd med vegnorm for Jæren. 

 
Andre forhold 

5. Det er ønskelig at det inngås utbyggingsavtale for dette planområdet. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 
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10.02.2015 Planteknisk utvalg 
 
Møtebehandling: 
Det ble foretatt befaring i saken. 

---- 0 ---- 
 
BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 

«Tillegg til rådmannens innstilling:  
Plangrensen utvides til å gjelde hele strekket fra Åsatua til bedehuset for å 
tilrettelegge for fortau.» 
 
Endring i rekkefølgekrav: 
1. Fortau, o_SF1, langs fv. 66 og frem til Hellvik stasjon skal være etablert før 

igangsettelsestillatelse for første bolig gis. 
2. Fortau til og langs B1 og B2 og langs B4 og frem og langs B13 skal være etablert 

før brukstillatelse kan gis. 
 
 
KJELL VIDAR NYGÅRD (H) foreslo: 

«Området som på kartet er landbruksområde innarbeides til boligformål med samme 
struktur som resten av feltet. Adkomstvei SKV10 forlenges og byggegrense justeres fra 2 til 4 
meter.» 

 
 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
Carlsen og Nygårds tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
 
PTU-025/15 Vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for Åsatua boligområde B14 gnr. 60/bnr. 45 
m.fl. på Hellvik legges ut til offentlig ettersyn med kart sist revidert 07.01.15 og bestemmelser 
sist revidert 20.01.15 når følgende endringer er innarbeidet i: 
Kart 

1. Det vises fortau langs B4 og frem og langs B13 samt at fortau o_SF3 forlenges frem til 
«turveg». 

2. Det skal reguleres inn formål annen veggrunn med bredde minimum 1,5 meter langs 
o_SF1 og o_SF3. 

3. Frisikt fra f_SKV9 må inntegnes med 6x26 m jfr. at det er fylkesveg. 
4. Frisikt til eksisterende bolig i B14 og B15 må påføres i tråd med vegnorm for Jæren. 
5. Plangrensen utvides til å gjelde hele strekket fra Åsatua til bedehuset for å 

tilrettelegge for fortau. 
6. Området som på kartet er landbruksområde innarbeides til boligformål med samme 

struktur som resten av feltet. Adkomstvei SKV10 forlenges og byggegrense justeres 
fra 2 til 4 meter. 

 
Endring i rekkefølgekrav: 
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7. Fortau, o_SF1, langs fv. 66 og frem til Hellvik stasjon skal være etablert før 
igangsettelsestillatelse for første bolig gis. 

8. Fortau til og langs B1 og B2 og langs B4 og frem og langs B13 skal være etablert før 
brukstillatelse kan gis. 

 
Andre forhold 

9. Det er ønskelig at det inngås utbyggingsavtale for dette planområdet. 
 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 

 
 
Eventuell tidligere politisk behandling: 

 

Detaljregulering for Åsatua boligområde B14 gnr. 60/bnr. 45 m.fl. på Hellvik – 1. 
gangsbehandling 

 
1. Innledning og bakgrunn 
En har mottatt forslag til reguleringsendring for detaljregulering for Åsatua boligområde B14 
gnr. 60/bnr. 45 m.fl. på Hellvik. 
 
Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet: 
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2. PLANSTATUS FOR OMRÅDET 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er vist som eksisterende boligområde i gjeldende kommuneplan for Eigersund 
vedtatt i 2011 med benevnelse B14 og ble lagt inn av hensyn til bl.a. gode 
overgangsmuligheter til tog samt at en ønsket å styrke opp under grunnlaget for Jærbanen..   
 
2.2 Reguleringsplan 
Det er ikke reguleringsplan for området fra tidligere. 
 
3. VARSEL OM REGULERING 
 Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter 
og kunngjort i Dalane Tidende m.m. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL.  
 
V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Offentlige merknader 

1.  Rogaland Fylkeskommune, 
kultur 

 Merknad O 

2.  Rogaland Fylkeskommune, 
regionalplan 

 Merknad E 

3.  Statens Vegvesen  Merknad E 

4.  NVE  Ingen merknad O 

5.  Jernbaneverket  Merknad J 

6.  ROM eiendom  Merknad O 

7.  Felles brukerutvalg  Ingen merknad O 

Private merknader 

8.  Tor Ove Jonsson  Merknad O 

9.  Roy Eik  Merknad J 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
kultur 

 Kulturarvseksjonen har 
befart området, og varsler 
at det er nødvendig med 
kulturhistoriske 
registreringer innenfor 
deler av planområdet. 

O Innspillet tas til etterretning. 
Nødvendige kulturhistoriske 
registreringer er foretatt. Arbeidet 
startet opp 1. oktober og skal være 
ferdigstilt. Endelig rapport er ikke 
mottatt, men det skal ikke være 
gjort funn.   

2.  Rogaland 
Fylkeskommune, 
regionalplan 

 Fylkeskommunen har 
vurdert saken og 
nærheten til 
stasjonsområdet gjør 
området særdeles 
interessant for blant annet 
pendlere. 
Fylkesrådmannen ber 
derfor om at det vurderes 
å øke tettheten, gjerne 
opp mot 4-5 boliger pr. 
dekar, noe som tilsier 

D Innspillet er tatt delvis til 
etterretning. Planforslaget åpner 
opp for konsentrert 
boligbebyggelse, spesielt nærmest 
jernbanen. Samtidig har en 
hensyntatt lokale forhold og hva 
utbygger vurderer er en fornuftig 
sammensetting av boligtyper. En 
har lagt til grunn en relativt høy 
tetthet til å være på Hellvik med til 
sammen 85 boenheter innforbi det 
arealet på om lag 35 daa. som er 
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konsentrert 
boligbebyggelse og en 
større variasjon i 
boligtyper. 

byggeområde for bolig. Det er lagt 
opp til en variert boligmasse som 
vil kunne gi et tilbud til ulike 
brukergrupper. En vurderer at det 
er gjort en fornuftig avveining av 
forslagsstiller utifra de lokale 
forholdene. 

3.  Statens Vegvesen   Vegvesenet uttaler at 
planforslaget må ta 
hensyn til trafikkøkning 
gjennom utbedring av 
kryss og tilrettelegging for 
myke trafikanter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Krysset Åsatua x fv. 66 

Stasjonsveien må 
utbedres i hht gjeldende 
vegnormaler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Videre må det reguleres 
fortau fra eksisterende 
gang- og sykkelveg ved fv. 

E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 

Tiltakshaver opplyser at det ikke er 
gjort konkrete vurdering i forhold til 
økning i ÅDT. De følger vegnorm 
for Jæren hva gjelder bredde på 
veger, frisiktlinjer o.l.  
Det er derfor å regne med at 
trafikksikkerheten er ivaretatt. For 
trafikksikkerheten skal det nevnes 
snarvegen som foreslås etablert. 
Den vil  bli benyttet av mange 
fremtidige beboere når de skal til 
stasjonen. Området og løsningene 
som er valgt er ellers oversiktlige 
og bør  være orienterbart ifølge 
tiltakshaver. Rådmannen viser til 
at den foreslåtte boligmassen vil gi 
en økning i ÅDT på 375 
bilbeveglser. En vil kunne vurdere 
dette på nytt når SVV har hatt 
planen til uttale jfr. ev. krav til 
kryss mellom fv44 og fv66. Ellers 
har en lagt til grunn vegnorm for 
Jæren samt uttaler fra SVV i 
forbindelse med utforming av 
planen. 
Krysset er utformes iht. gjeldende 
vegnorm for Jæren når det gjelder 
bredder og kurver mm. Sikt i 
krysset er 6 x 26 meter i begge 
retninger. Innenfor frisiktsonene 
tillates ikke murer, gjerder eller 
vegetasjon høyere enn 0,5 til 3,0 
meter over tilstøtende vegers nivå. 
Terreng skal ikke planeres høyere 
enn tilstøtende vegers nivå.  
Innenfor areal som omfattes av 
byggegrensen langs fv. 44 og fv. 
66 tillates ikke arealbruk som er 
nødvendig for å kunne ivareta 
virksomheten på eiendommen(e). 
Dette gjelder blant annet areal til 
nødvendig parkering, manøvrering 
av kjøretøy for å kunne benytte 
bygninger, areal til nødvendig 
lagring, faste installasjoner o.l. 
Det er regulert inn fortau fra 
eksisterende gang- og sykkelveg 
ved fv. 44, langs fv. 66 og frem til 
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44, langs fv. 66 og frem til 
Hellvik stasjon. Fortauet 
skal ha en bredde på 
minimum 2,5 meter. 
Videre skal det reguleres 
inn formål annen veggrunn 
med bredde minimum 1,5 
meter.  

 
 
 Byggegrensen mot fv. 44 

skal være 50 meter, og 15 
meter mot fv. 66.  

 Videre må 
støyretningslinjene legges 
til grunn for planarbeidet 
og det anbefales at 
forslaget tar hensyn til en 
mulig utvidelse til 
dobbeltspor på Jærbanen. 

 Som faglig råd anbefales 
det å utvide planområdet 
til også å omfatte Hellvik 
stasjon, for å kunne 
ivareta adkomsten til 
stasjonen. Videre kommer 
vegvesenet med enkelte 
bestemmelser som må 
innarbeides i 
reguleringsbestemmelsen
e.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
J 
 
 
 
 
 
 
J 
 
 
 

Hellvik stasjon. Fortauet har i 
hovedsak en bredde på minimum 
2,5 meter, men en har etter avtale 
med SVV gått ned til 2 meter på 
den smaleste delen i o_SF3. 
Videre er det lagt inn i forslag til 
vedtak at skal det reguleres inn 
formål annen veggrunn med 
bredde minimum 1,5 meter på 
hele strekningen. 
Det er gjort i plankartet. 
 
 
Det er ivaretatt ifølge tiltakshaver  
jfr. støyvurdering og 
bestemmelser/plankart. 
 
 
 
 
Det er ikke gjort i denne omgang, 
en legger til grunn at ROM 
eiendom bør ta initiativ til en egen 
regulering i forhold til 
stasjonsområdet, parkering, 
overgangsordning for buss m.m. 
Eigersund kommuen vil i 
utgangspunktet se positivt på et 
slikt initiativ fra 
ROM/Jernbaneverket. 

4.  NVE  Ingen merknad. O Rådmannen tar uttalen til 
orientering.  

5.  Jernbaneverket  Jernbaneverket viser til at 
det i planarbeidet må 
vurderes behov for 
skjerming mot støy, 
rystelser og strukturlyd fra 
jernbanevirksomheten. 
Evt. krav må innarbeides. 
Videre stilles det krav om 
at byggegrense er 
minimum 30 meter fra 
spormidt nærmeste 
jernbanespor. 

E Innspillet tas til etterretning. Det er 
utført støyberegning og det vises 
til innholdet i den. Fremtidig 
bebyggelse må tilfredsstille 
kravene til grenseverdier for støy i 
henhold til Klima- og 
miljødepartementets retningslinje 
T-1442. 

6.  ROM eiendom  Planområdet grenser til 
deres eiendom 59/35, og 
de ber kommunen vurdere 
planarbeidene sett i 
sammenheng med deres 
arealer for fremtidig 
boligformål ev. andre 
knutepunktsfunksjoner. 

O De er kun en mindre del av denne 
eiendommen som ligger innforbi 
planområdet og som er vist som 
byggeområde for bolig. Det vil 
derfor være i strid med 
kommuneplanen å regulere dette 
arealet som i hovedsak omfatter 
stasjonsområdet og 
jernbanelinjen. Samtidig vil 
kommunen være poitiv til et slik 
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initiativ og det er meget 
interessant å få vurdert bruken av 
dette arealet sammen med ROM 
eiendom og Jernbaneverket. En 
antar at dette må sees i 
sammenheng med etablering av 
dobbeltspor og det arealbehovet 
som dette vil kreve.   

Private merknader 

7.  Tor Ove Jonsson  Tar det som en selvfølge 
at ny bebyggelse ikke 
oppføres i moderne stil 
(firkanta hus), noe som vil 
avvike betydelig fra 
eksisterende bebyggelse. 
Det er definitivt ikke 
ønskelig å få bygg på 
høyden rett foran 
stuevinduene. 

O En legger opp til en variert og 
moderne bebyggelse i området. 
Med en samlet bebyggelse på 75 
boenheter vil dette endre 
områdets karakter relativt kraftig 
og en må påregen e vesentlig 
endringer i forhold til dagens 
situasjon. En viser her til 
redegjørelse fra tiltakshaver.  

8.  Roy Eik  Eik lurer på om det er 
mulig å få koble seg på 
planlagt kloakkledning, 
samt at de ønsker å se 
reguleringsplanen for å 
sjekke endringer i 
veg/tilkomst til huset. 

J Tiltakshaver opplyser at det er 
holdt løpende dialog med Roy Eik. 
I den forbindelse legger 
planforslaget opp til et makebytte.  

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte 
merknadene innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn etter at følgende endringer er 
gjort i: 
Kart: 

1. Det vises fortau langs B4 og frem og langs B13 samt at fortau o_SF3 forlenges frem 
til «turveg». 

2. Det skal reguleres inn formål annen veggrunn med bredde minimum 1,5 meter langs 
o_SF1 og o_SF3. 

3. Frisikt fra f_SKV9 må inntegnes med 6x26 m jfr. at det er fylkesveg. 
4. Frisikt til eksisterende bolig i B14 og B15 må påføres i tråd med vegnorm for Jæren. 

 
Bestemmelser som er innarbeidet reviderte bestemmelser 20.01.2015: 

5. Tillegg til §3 andre strekpunkt; «Tekniske planer for alle tiltak som berører  fv. 44 og 
fv. 66 skal være godkjent av Statens vegvesen før byggetillatelse kan gis.»  

6. Tillegg til §3 andre strekpunkt;  «Fortau, o_SF1, langs fv. 66 og frem til Hellvik stasjon 
samt fortau til og langs B1 og B2 og langs B4 og frem og langs B13 skal være 
etablert før brukstillatelse kan gis.» 

7. Presisering av krav til lekeplass §8 andre ledd; «Lekeplassene skal opparbeides i 
tråd med en enhver tid gjeldende forskrift slik at terrenget skal være planert, 
tilsådd/gruset og det skal etableres minimum huskestativ, plattform med rutsjebane, 
gyngedyr, sandkasse og bord/ benker pr. lekeplass.»  
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8. Tillegg til §12 frisikt; «Innenfor areal som omfattes av byggegrensen langs fv. 44 og 
fv. 66 tillates ikke arealbruk som er 
nødvendig for å kunne ivareta 
virksomheten på eiendommen(e). 
Dette gjelder blant annet areal til 
nødvendig parkering, manøvrering 
av kjøretøy for å kunne benytte 
bygninger, areal til nødvendig 
lagring, faste installasjoner o.l.» 

 
4. PRESENTASJON AV 
PLANOMRÅDET 
Planområdet ligger ved Hellvik og grenser 
inntil Hellvik stasjon.  Mot nordvest 
grenser området til Jærveien, fylkesvei 
44, mot nordøst og øst grenser det til 
Stasjonsveien, fylkesvei 66, og 
jernbanetraséen og Hellvik stasjon. Mot 
sør og sørvest grenser området til 
eksisterende naturområde. Lengre sør 
ligger også Kvidningsvatnet. Planområdet 
har nærhet til skole, barnehage, jernbane 
og bussholdeplass. Størrelsen på arealet 

innenfor planens avgrensning er cirka 51,2 dekar. 
 
Innenfor planområdet er det i dag bestående ti eneboliger. For åtte av eiendommene vil 
tomtene og utnyttelsen forbli uendret.  
 
Det er i dag et område med landsbruksarealer omkring og store tomter, men med potensiale 
for fortetting innenfor flere eiendommer.  
 
Bebyggelsen består i hovedsak av mellomstore boliger med garasje, boder o.l., samt 
gårdsbygninger. Hovedbebyggelsen er oppført i en eller to etasjer, med saltak eller valmtak. 
Boligene er i all hovedsak trehusbebyggelse. 
 
5. PRESENTASJON AV FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 
Planen begrenser seg til å omfatte et område på ca. 51 daa. Plankartet viser hvor 
planområdet befinner seg.  
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Det er 10  eksisterende boliger i planområdet.  
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5.2 Ny boligbebyggelse 
Planforslaget hjemler oppføring 
av maksimalt 75 nye boenheter. 
For feltene nærmest jernbanen 
tillates en høyere utnyttelse enn i 
resten av planområdet.  
 
Planforslaget har 18 ulike felt 
hvorav sju er eksisterende 
boliger. Terrenget er skrått 
hellende mot øst. 
 
Planbestemmelsene angir at det 
tillates frittliggende og 
konsentrert småhusbebyggelse.  
 
For enkelte felt, nærmest 
jernbanen, er utnyttelse satt til 
%-BYA = 40 %. For resterende 
utbyggingsfelt, foreslås %-BYA = 
35 %. Eksisterende 
boligeiendommer angis med %-
BYA = 25 %. Ny bebyggelse skal 
ha flatt tak, pulttak eller saltak 
med vinkel mellom 0 – 45 
grader. Maks tillatte 
gesimshøyde = 7,5 meter, mens 
maks. tillatte mønehøyde = 9,0 
meter. 
 
 5.3 Avkjørsel og frisikt 
Det er avsatt areal til frisiktsoner, 
for regulerte avkjørsler. 
Frisiktsonene og nye veger er i 
henhold til vegnormen for Jæren 
og krav fra Statens Vegvesen 
(SVV). 
 

5.4 Parkering og veier i planområdet 
Det er i planen satt krav om at det skal avsettes minimum to biloppstillingsplasser pr. 
boenhet på egen tomt. Innenfor hver tomt tillates det garasje/carport, med størrelse maks. 50 
m2.  
 
6. TEMATISK KONSEKVENSVURDERING OG RISIKO OG SÅRBARHETSVURDERING 
Gjennom å synliggjøre tematiske vurdering og dermed bedre kunne synliggjøre vurderinger 
knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller planen. Dette vil 
bedre synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne gjennomgangen 
er basert på ulike temakart, gjennomgang av tiltakshaver, lokalkunnskap, innspill i 
forbindelse med varsel om oppstart m.m.  
 
En har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, ev. vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det blir ikke lagt inn i kommuneplanen. Tiltak som reduseres sannsynlighet 
vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser 
konsekvensene ev. at det ikke legges inn.  
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Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
 
7. TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
6.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Parkering for nye boliger er løst ved ordinær parkering på egen grunn. Kommuneplanens 
bestemmelser angir 2 parkeringsplasser pr. boenhet. Dette plankravet innfris.  
 
Planforslaget angir en økning i området på 75 nye boenheter. Det er lagt til grunn 5 
trafikkbevegelser med bil pr. boenhet pr. døgn. Dette gir en økning i ÅDT fra den nye 
boligbebyggelsen i området på 375  pr. døgn. Utbyggingen representerer en vesentlig økning 
i trafikken på eksisterende vegnett i området.  Det er ikke gjennomført 
trafikksikkerhetsvurdering av utbyggingen og konsekvensen av økt ÅDT.  
 
Adkomsten, byggegrense mot veg og frisikt er regulert og vist i planen. Veger merket med 
O_SKV skal overtas av kommunen og er utformet i tråd med kommunens vegstandard. 
Veger merket med f_SKV er felles og skal ikke overtas av kommunen. Heller ikke turveger 
skal overtas av kommunen, men er tenkt som snarveier til og fra stasjonen. En vil etter 
høringen vurdere om turvegen mellom feltet og Hellvik stasjon bør omgjøres til gangveg.  
 
7.3 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  

Ulykke med gående/syklende   x 1 1 Grønn  

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  

Byggelinje mot veg  x 1 1 Grønn  

Kollektivtilbud  x 1 1 Grønn  

 
7.4 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann X  1 1 Grønn  

Avløp x  1 1 Grønn  

Området skal koples til offentlig vann og avløp. 
 
7.5 Fremføring av strøm, energibehov m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
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Fremføring av strøm m.m x  1 1 Grønn  

Fremføring av strøm m.m. skal skje i form av kabel. Gjeldende forskrifter/lover (TEK 10) 
stiller minimumskrav til tetthet/isolering.   
 
7.6 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling x  2 3 Gul  

Renovasjonsløsning for boligene er henteordning, hvor hver bolig setter ut avfallsekker etter 
avtale med DIM på hentedagen. DIM får planen til uttale. 
 
8. UNIVERSELL UTFORMING: 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kan hensyn til  tilgjengelig/ universell 

utforming ivaretas 

x  1 1 Grønn Delvis, nye 

boliger vil 

kunne ivaretas. 

Prinsipp for universell tilrettelegging skal legges til grunn ved planlegging, utforming og 
anleggelse av nye bygg og parkering. Offentlige areal skal være tilgjengelige for alle. Ut over 
dette skal nye bygg forholde seg til krav stilt i TEK10 vedr. universell utforming.  
 
Boligene bygges i henhold til TEK10 slik at universell utforming ivaretas i boligene.  
 
9. BARN OG UNGE/UTE OG OPPHOLDSAREAL 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt 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 ute og oppholdsareal x  1 1 Grønn  

Barn og unges interesser er i varetatt i planen på en tilfredsstillende måte med tanke på 
tilgang til utearealer og trafikksikkerhet utifra det som fremkommer i innlevert materiale.  
 
Det er vist 3 felles lekeområde i området og det er stilt kvalitetskrav til innhold av disse. De 
skal ikke overtas av kommunen.  I planområdet vil det være mulighet for å etablere gode og 
solrike utearealer innenfor hver enkelt tomt. Spesielt gjelder dette utbyggingsfeltene nord for 
vegen Åsatua. Sør for nevnte veg, foreslås det å etablere to sandlekeplasser. I nærområdet 
er det kort avstand til lekeplasser, ballbaner og tilsvarende aktiviteter tilknyttet Hellvik skole 
og Hellvik Idrettslag. De lekeplassene som foreslås er utenfor gul støysone når det gjelder 
uteoppholdsareal. Det vises til støyrapport. 
 
En kan stille spørsmål ved om det burde være etablert en kvartalslekeplass i tilknytning til 
området jfr. at det skal etableres 75 nye boenheter der. En har i første omgang tvilt seg frem 
til at den foreslåtte løsningen kan aksepters, men der en vil kunne vurdere dette på nytt etter 
høringen. Muligen kan en av lekeplassene justeres slik at den kan ivareta en slik funksjon, 
men det vil gå ut over størrelsen på byggeområdene. 
 
Uteoppholdsarealer til nye boliger er på terreng og terrasser/veranda. Hver boenhet har ulik 
størrelse på det private utearealet grunnet ulik tomtestørrelse, men utearealene er fra 83  til 
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407 kvm. I tillegg disponerer nye boliger 3 felles felles lekeplass f_  som samlet utgjør et 
bruttoareal på 900  kvm.  
 
Kommuneplanens bestemmelser angir min. 150 kvm uteoppholdsareal pr. boenhet. Dette 
plankravet innfris for alle delområder unntatt felt B5 og 6 som er de mest konsentrerte 
områdene. 
 
10. SIKKERHET OG BEREDSKAP 
 
10.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom/stormflo/høy 

vannstand/bølgeslag 

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.2 Støy 

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. 

Planlagte tiltak vil ikke generere forurensning eller støy utover det som er normalt i området i 
dag. Nye boliger bygges i henhold til TEK10 med tanke på støy. Støy i forhold til jernbanen 
er innarbeidet i plankart og bestemmelser. Se ROS analyse og støyrapport.. 
 
10.3 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. 
 
10.4 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. 
 
10.5 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. Det er ivaretatt i TEK10.  
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10.6 Høyspent og magnetfelt 

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.7 Brann og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Risikofylt industri mm 

(kjemikalie/eksplosiv, olje/gass, 

radioaktiv) 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
10.8 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. 
 
10.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare 

tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent/magnetfelt  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
11. 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  

Forurenset grunn   X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12. VIKTIGE HENSYN OG AREALINTERESSER 
12.1 Sjø og vasssdrag 

Hendelse/Situasjon I konflikt Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt
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med? 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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sårbar flora/inngrepsfrie områder  X 1 1 Grønn  

Sårbar fauna/fisk/leveområde for 

rødlistart 

 x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.2 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X 2 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
 
12.4 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

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  

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området.  
 
12.5 Forhold knyttet til landbruksdriften i nærområdet 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landbruk/kjerneområde for 

jordbruk/skogbruk 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.6 Landskapsvern, estetikk, tilpassning til omgivelser 
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Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskapsvern/estetikk  X 1 1 Grønn  

Vakre landskap  X 1 1 Grønn  

Tilpassning til eksisterende 

omgivelser 

 X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.7 Terreng og terengtilpassning 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terreng x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.8 Vegetasjon og markslag 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vegetasjon og markslag  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.9 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Lokalklima x  1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.10 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.11 Forhold til naboer 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Forhold til naboer  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.12 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sol og skygge x  1 1 Grønn  
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Området har i utgangspunktet gode solforhold og det er utarbeidet soldiagram for 
vår/høstjevndøgn samt midtsommer for henholdsvis klokkeslettene  10.00, 14.00, 17.00 og 
20.00. Dette gir et godt grunnlag for å se på hvordan solforholdene vil være etter utbygging 
både for eksisterende og ny bebyggelse. 
 

 
 
 
12.13 Sosial infrastruktur 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt

? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sosial infrastruktur  x 2 3 Gul Dårlig kapasitet 

i barnehage. 

Kollektivtilbud x  1 1 Grønn  

Området ligger i gangavstand til skole og barnehage. Det er ikke vurdert kapasitet fra 
tiltakshaver. En har forelagt det for kultur og oppvekstavdelingen som skriver følgende om 
skole; «Skoleåret 2015-2016 er antall elever på Hellvik skole 102 elever fordelt på 10 trinn. 
Iflg Skoleplanen er kapasiteten 180 elever (18 elever pr. trinn i snitt).» 
 
Når det gjelder barnehage skriver en følgende; «Når det gjelder kapasiteten i barnehagen på 
Hellvik, har der de siste årene vært fullt med barn der.» 
 
Hellvik er inne i en positiv utvikling og det vil med økende boligbygging være viktig å vurdere 
fremtidig kapasitet på barnehagen. Dette har også med mulighet for å kunne pendle 
nordover. 
 
Området ligger nært til jernbane og kommunikasjon til videregående skole er derfor god. 
 
13. VURDERING OM PLANEN HAR VESENTLIG KONSEKVENS FOR MILJØ OG 
SAMFUNN / UTBYGGINGSAVTALE 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vesentlige konsekvenser for miljø og 

samfunn 

 X 1 1 Grønn  
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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 se 
innforbi rammene i kommuneplanen.  
 
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”. 
 
I forbindelse med denne planen vurderes det som ønskelig at det inngås utbyggingsavtale jfr. 
at feltet er på 75 boliger og der kommunen skal overta adkomstveger i feltet og at det skal 
etableres annen offentlig infrastruktur og der utbyggingen vil strekke seg over mange år. Det 
vil også bli inngrep langs fylkesveg og kommunal veg som en vurderer kan håndteres 
gjennom en utbyggingsavtale.  
 
14. NATURMANGFOLD 

Hendelse/Situasjon I konflikt 

med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tilt

ak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Naturmangfold  X 1 1 Grønn  

Viser til saksutredningen ovenfor samt innlevert materiale og en vurderer ikke at planen vil 
komme i konflikt med kjente forhold som berøres av loven. Det er heller ikke fremkommet 
uttaler eller andre vurderinger som skulle tilsi dette. 
 

15. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene 
som er sentrale i forhold til denne type reguleringsplaner. En vurderer at en i planen har 
funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar 
hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. 
 
I detaljregulering for Åsatua, område B14, er det valgt løsninger som vil kunne tilbud om 
gode bo- og oppvekstforhold. Området har en flott beliggenhet, tomtene gir gode og 
kvalitative utearealer og vil gi kunne gi gode oppvekstmuligheter for barn. Det er kort vei til 
store friluftsområder herunder turveien Hellvik-Egersund. 
 
Området har kort vei til Hellvik stasjon og det antas at området vil kunne være attraktivt for 
pendlere, som dermed har kort veg til lokaltoget Egersund-Stavanger. 
 
Dette er et boligområde  med 75 boliger og vil bidra til at en på Hellvik får et enda mer variert 
og mangfoldig tilbud av boliger i årene som kommer. Det er positivt at en legger opp til 
boliger i gangavstand til Hellvik stasjon.  
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir lagt ut i tråd med fremlegg til vedtak. 
 

16. ØKONOMISKE KONSEKVENSER: 
Ingen kjente 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 
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Sum    

 
~ o ~ 

Alternative løsninger: 
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for Åsatua boligområde B14 gnr. 60/bnr. 45 
m.fl. på Hellvik legges ut til offentlig ettersyn med kart sist revidert 07.01.15 og bestemmelser 
sist revidert 20.01.15 når følgende endringer er innarbeidet i: 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10. 

~ o ~ 
 

  
 
Dokumenter - vedlagt saken: 

Dok.nr Tittel på vedlegg 

378117 150109 Planbeskrivelse.pdf 

379630 Planbestemmelser sist revidert 20012015 

379558 150107a Plankart.pdf 

378119 Situasjonsplan.pdf 

378122 141118_ROS-analyse.pdf 

378125 Støyrapport (313299-RIA-NOT-001).pdf 

378123 Illustrasjon av støysoner.pdf 

378124 Innkomne merknader.pdf 

380441 21.juni kl-1000.JPG 

380442 21.juni kl-1400.JPG 

380443 21.juni kl-1700.JPG 

380444 21.juni kl-2000.JPG 

380445 22.sep. kl-1000.JPG 

380446 22.sep. kl-1400.JPG 

380447 22.sep. kl-1700.JPG 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

2 I 10.04.2014 Multiconsult 
Varsel om oppstart av detaljregulering for 
boligområde B14 Åsatua, Eigersund kommune 

4 I 14.05.2014 Statens vegvesen 
Uttalelse varsel om oppstart av detaljregulering 
for boligområde B14 Åsatua 

3 I 15.05.2014 
Norges vassdrags- og 
energidirektorat 

Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering 
for boligområde B14 Åsatua - Eigersund 
kommune 

5 I 26.05.2014 
Rogaland 
fylkeskommune 

Varsel om oppstart av detaljregulering for 
boligområde B14 Åsatua - uttalelse 

6 I 29.08.2014 
Rogaland 
fylkeskommune 

Detaljregulering for boligområde B14 Åsatua - 
oppstart av kulturhistoriske registreringer 

7 I 20.11.2014 Multiconsult 
Detaljregulering for Åsatua gnr. 60 bnr. 45 m.fl. 
komplett planmateriale 

8 I 23.12.2014 
Fylkesmannen i 
Rogaland 

Uttalelse til detaljregulering for boligområde B14 
Åsatua 
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9 I 09.01.2015 Multiconsult 
Detaljregulering for Åsatua - innsendelse av 
reviderte plandokumenter til 1.gangsbehandling 

10 I 13.01.2015 Multiconsult 
Forslag til detaljregulering for Åsatua 
boligområde 

12 I 16.01.2015 Multiconsult AS 
Detaljregulering for Åsatua - innsendelse av 
reviderte plandokumenter til 1.gangsbehandling. 

14 I 23.01.2015 Helge Åse Detaljregulering for Åsatua;  Sol/skygge Åsatua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parter i saken: 

                 

N DIRDAL OLE TOM SLETTEVEIEN 26 4375 HELLVIK  

N EIGERSUND KOMMUNE Postboks 580 4379 EGERSUND  

N EIK ALF REIDAR STASJONSVEIEN 31 4375 HELLVIK  

N EIK INGRID TOFTE STASJONSVEIEN 31 4375 HELLVIK  

N EIK JANE METTE ÅSATUA 20 4375 HELLVIK  

N EIK ROY ÅSATUA 20 4375 HELLVIK  

N HELLAND RANGHILD SLETTEVEIEN 26 4375 HELLVIK  

N JERNBANEVERKET Postboks 4350 2308 HAMAR  

N JONSSON AUD KIRKEGATEN 10 4370 EGERSUND  

N NJÆRHEIM AUD HORPESTADVEGEN 202 4341 BRYNE  

N NJÆRHEIM HARALD HORPESTADVEGEN 202 4341 BRYNE  

N PETTERSON MARIT STRANDGATEN 52 4370 EGERSUND  

N RASMUSSEN ROGER SLETTEVEIEN 16 4375 HELLVIK  

N RASMUSSEN SOLFRID 
IRENE 

SLETTEVEIEN 16 4375 HELLVIK  

N RASMUSSEN THUDOR ÅSATUA 32 4375 HELLVIK  

N ROGALAND 
FYLKESKOMMUNE 

Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER  

N ROSLAND ARNA OLE KYLLINGSTADS VEG 4 4352 KLEPPE  

N ROSLAND BRIGT OLE KYLLINGSTADS VEG 4 4352 KLEPPE  

N SKÅRA ARILD ÅSATUA 17 4375 HELLVIK  

N STATENS VEGVESEN 
REGION VEST 

Askedalen 4 6863 LEIKANGER  

N SVENDSEN ALLAN ÅSATUA 8 B 4375 HELLVIK  

N SVENDSEN SYNNØVE ÅSATUA 6 4375 HELLVIK  

N TEKFELDT SVERRE ANDRÉ 
S 

ÅSATUA 16 4375 HELLVIK  

N TELENOR EIENDOM 
HOLDING AS 

Postboks 800 1331 FORNEBU  

N TRONDSEN JAN ERIK STASJONSVEIEN 3 4375 HELLVIK  
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N TRONDSEN JAN ERIK STASJONSVEIEN 3 4375 HELLVIK  

N TRONDSEN JOHANNA STASJONSVEIEN 3 4375 HELLVIK  

N TRONDSEN JOHANNA STASJONSVEIEN 3 4375 HELLVIK  

N VASSVIK TOR EINAR ÅSATUA 28 4375 HELLVIK  

N ÅSATUÅ AS Storevollsveien 11 4372 EGERSUND  

N ÅSATUÅ AS Storevollsveien 11 4372 EGERSUND  

N ÅSATUÅ AS Storevollsveien 11 4372 EGERSUND  

N ÅSATUÅ AS Storevollsveien 11 4372 EGERSUND  

N ÅSATUÅ AS Storevollsveien 11 4372 EGERSUND  

 
 
 
 
 
 
 
 


