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Saksnummer Utvalg Møtedato 

162/15 Planteknisk utvalg 22.09.2015 

066/15 Kommunestyret 28.09.2015 

 
 

Reguleringsendring for boliger Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 60  bnr. 85 
m.fl., Hellvik - forlengelse av gangveg/adkomstveg - ny 2. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
I forbindelse med behandling av reguleringsplan for boliger på gnr 60 bnr 174 ble det fattet vedtak 
om at gang og sykkelveien skulle videreføres frem til Hellviksveien. Denne utvidelsen ble varslet til 
berørte parter og fremmes nå for endelig behandling. Det er kun utvidelsen som behandles, da 
resten av planen ble vedtatt av kommunestyret tidligere jfr. ksak 049/15. 
 
 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  

Utvidelse av gangveg i reguleringsendring og konsekvensutredning for boliger Kattamyre gnr. 60 bnr. 
174 og gnr. 60 bnr. 85 m.fl., Hellvik blir vedtatt med kart og bestemmelser jfr. ksak 049/15. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 22.09.2015 
 
PTU - behandling: 

 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 
 
PTU-162/15 vedtak: 
 



Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  

Utvidelse av gangveg i reguleringsendring og konsekvensutredning for boliger Kattamyre gnr. 60 
bnr. 174 og gnr. 60 bnr. 85 m.fl., Hellvik blir vedtatt med kart og bestemmelser jfr. ksak 049/15. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 28.09.2015 
 
KS - behandling: 

 
· Kjell Vidar Nygård (H) erklærte seg ugild og trådte ut idet han som deleier i området er part i 

saken, jf. fvl. § 6, 1. ledd, bokstav a Det fremkom ikke merknader til saken, og kommunestyret 
var 30 under behandling av saken. 

 

Votering: 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 

 
 
 
KS-066/15 vedtak: 
 

Utvidelse av gangveg i reguleringsendring og konsekvensutredning for boliger Kattamyre gnr. 60 
bnr. 174 og gnr. 60 bnr. 85 m.fl., Hellvik blir vedtatt med kart og bestemmelser jfr. ksak 049/15. 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 

Saksgang: 
PTU innstiller til Kommunestyret som fatter vedtak i saken. 
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Reguleringsendring for boliger Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 60  bnr. 85 m.fl., Hellvik - 
forlengelse av gangveg/adkomstveg - ny 2. gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for boliger Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 60  
bnr. 85 m.fl. på Hellvik har vært til nytt offentlig ettersyn etter at Kommunestyret vedtok å utvide 
gangvegen til Hellvikvegen. 
 

 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er vist som LNF og eksisterende boligområde i gjeldende kommuneplan for Eigersund 
vedtatt i 2011.   
 
2.2 Reguleringsplan 
Det er eldre reguleringsplan for boliger som gjelder for mesteparten av området: 
· Kattamyre (17-9)  Plannummer: 19880006 

Det er flere reguleringsplaner som grenser inn til denne planen: 
· Del av G/Bnr 60/1 (17-31) plannummer: 20100006      
· Urhammerveien - Trollkjerkeveien Hellvik (17-1) Plannummer: 19710005 
· Silkjemyre Felt 1 og 4 Hellvik (17-5) Plannummer: 19790008 

Dette er eldre reguleringsplaner som omfatter i hovedsak boligbebyggelse samt Hellvik skole. 
 
3. Varsel om regulering 
 Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, berørte andre 
myndigheter. Kommunens vegseksjon har ingen merknader til utvidelsen.  
 

V.nr  Fra Innhold/tema J/N/O/D 

Private merknader 

1.  Bjarne Slettebakk · Merknad O 



INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

Private merknader 

1.  Bjarne Slettebakk · Som nevnt i tidligere uttalelser 
har jeg ikke innvending til 
vedtaket om at nåværende vei 
blir regulert som gang og 
sykkelvei med de 
forutsetningene om adkomst 
som er foreslått. Det må være en 
forutsetning at den oppgraderes 
og blir vedlikeholdt. Det må 
sørges for drenering da det ved 
nedbør renner vann langs den. 
Det forutsettes at den ryddes for 
snø. Det legges til rette for at 
beplantningen langs husveggen 
beholdes. Jeg regner med at å bli 
kontaktet i forbindelse med den 
praktiske gjennomføringen 

O Rådmannen tar uttalen til 
orientering. Ev. 
overtagelse/oppgradering m.m. 
vil måtte skje etter avtale med 
tiltakshaver og innarbeides i 
budsjett m.m. på vanlig måte. 
Grunneier vil bli kontaktet som 
part i saken. 

Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at utvidelsen av planen vedtas som fremlagt.  
 
4. Presentasjon av planområdet og planendring 
Planområdet ligger på Kattemyre på Hellvik i Eigersund kommune. Det ligger som nærmeste nabo til 
Hellvik skole. Omgivelsene på Kattamyre – Hellvik er for det meste utbygd, primært området som en 
ønsker å utvikle er i kommuneplan vist som LNF område. I forbindelse med endelig behandling av 
planen i Kommunestyret ble det fattet vedtak om at «Gang og sykkelvei videreføres frem til 
Hellviksveien.» Dette er varslet berørte og saken fremmes nå for ny endelig behandling.  
 
Kartet viser endringen og avgrensning jfr. rød ramme: 



  
 

Videre sikres gnr 60 Bnr 107, Gnr 60 Bnr 77 og Gnr 60 Bnr 1 mulighet for å kjøre på gangveg 
som går til Hellvikvegen frem til sine eiendommer slik de gjør i dag i bestemmelsene §7. 
 
Vurdering av konsekvenser av endringen 
Det er ikke kommet frem noen spesielle konsekvenser i forhold til endringen.  
 
Universell utforming: 
Ingen kjente. Utvidelsen vil bidra til å bedre trafikksikkerheten for alle. 
 
Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen vil etter en samlet vurdering anbefale at endringen blir vedtatt som fremlagt 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har 
økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes 
dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 

Alternative løsninger:  
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  
Utvidelse av gangveg i reguleringsendring og konsekvensutredning for boliger Kattamyre gnr. 60 bnr. 
174 og gnr. 60  bnr. 85 m.fl., Hellvik blir vedtatt med kart og bestemmelser jfr. ksak 049/15 med 
følgende endringer: 
 



Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 

414228 Uttalelse til reguleringsendring -  plannr 19880006-01, gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 60 
bnr. 85 m.fl.  - Kattamyre 

410784 Revidert plankart og reguleringsbestemmelser 

 
 
 


