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Saksnummer Utvalg Møtedato 

115/15 Planteknisk utvalg 09.06.2015 

049/15 Kommunestyret 15.06.2015 

 
 

Reguleringsendring og konsekvensutredning for boliger Kattamyre 
 

Sammendrag: 
Forslag til reguleringsendring og konsekvensutredning for boliger Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 
60  bnr. 85 m.fl., Hellvik har vært til offentlig ettersyn. Planforslaget hjemler oppføring av maksimalt 
23 nye boenheter og alle ligger i felt B i planen. Dette vil bidra til at en får tilgang på varierte 
boligtyper og vil kunne bidra til å videreføre den positive utviklingen en har på Hellvik. Det er ikke 
kommet vesentlige merknader til planen og rådmannen anbefaler derfor at planen vedtas som 
fremlagt. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  

Reguleringsendring og konsekvensutredning for boliger Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 60  bnr. 
85 m.fl., Hellvik blir vedtatt med kart og bestemmelser med følgende endring i bestemmelsene: 

1.          «I forbindelse med vurdering av støy skal støyretningslinjene T-1442 legges til grunn.» 

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 09.06.2015 
 
PTU - behandling: 

BJØRN CARLSEN (H) foreslo: 
"Tillegg til rådmannens innstilling: 
Gang og sykkelvei videreføres frem til Hellviksveien." 

 
 



Kjell Vidar Nygård (H) erklærte seg inhabil i saken  

· KJELL VIDAR NYGÅRD (H) erklærte seg inhabil og trådte ut da han er styremedlem i Trend 
Eiendom som er part (grunneier) i saken, jf. Fvl. § 6, 1.ledd, bokstav e. Det fremkom ikke 
merknader til saken. Det var ikke innkalt vara, så det var kun 10 medlemmer under 
behandlingen. 

---- 0 ---- 
Votering: 
Rådmannens innstilling med Carlsens tillegg enstemmig vedtatt. 

 
 
 
PTU-115/15 vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  

Reguleringsendring og konsekvensutredning for boliger Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 60  
bnr. 85 m.fl., Hellvik blir vedtatt med kart og bestemmelser med følgende endring i 
bestemmelsene: 

1. «I forbindelse med vurdering av støy skal støyretningslinjene T-1442 legges til grunn.» 
Endring i kart: 
1. Gang og sykkelvei videreføres frem til Hellviksveien. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 15.06.2015 
 
KS - behandling: 

 
Inhabilitet. 
Nygård, Kjell Vidar (H) fratrådte idet han er part i saken jf fvl § 6, 1 a. Det fremkom ikke merknader 
til dette og Frank Fredriksen (H) tok sete. 

Votering: 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 

 
 
 
KS-049/15 vedtak: 
 

Reguleringsendring og konsekvensutredning for boliger Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 60  
bnr. 85 m.fl., Hellvik blir vedtatt med kart og bestemmelser med følgende endring i 
bestemmelsene:1.  «I forbindelse med vurdering av støy skal støyretningslinjene T-1442 legges 
til grunn.» 



Endring i kart:1.  Gang og sykkelvei videreføres frem til Hellviksveien.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. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 

Reguleringsendring og konsekvensutredning for boliger Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 
60  bnr. 85 m.fl., Hellvik - 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 offentlig ettersyn. 
 
Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet der A er utvidelsen av eksisterende 
reguleringsplan, mens B er opptegning av eksisterende eldre reguleringsplan: 

 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Planområdet er vist som LNF og eksisterende boligområde i gjeldende kommuneplan for Eigersund 

http://www.eigersund.kommune.no/
http://bit.ly/1IywnuF


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, statlige og regionale 
myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende m.m. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med PBL.  

 
INNSENDTE MERKNADER 
 



 
 
Rådmannen vil derfor etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen legges ut til offentlig ettersyn med følgende endring i bestemmelsene: 

1. «I forbindelse med vurdering av støy skal støyretningslinjene T-1442 legges til grunn.» 

 
 
 
4. Presentasjon av planområdet 
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. 
 



 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Beskrivelsen av planforslaget tar i sin helhet for seg primærområdet felt B, og belyser ikke forhold i 
eksisterende plan for Kattemyre felt B.  
 
Primærområdet består før utbygging av en bolig og et uthus. Uthuset rives, i kartgrunnlaget vises 
enda en bygning som skal rives, denne er falt sammen av seg selv og er derfor ikke nødvendig å rive.  
Etter full utbygging vil planområdet B omfatte 23 nye boenheter. 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse felt A 
Eksisterende reguleringsplan for Kattemyre består av 23 boenheter i all hovedsak fra slutten av 80-
tallet og begynnelsen av 90 tallet. Innforbi felt B beholdes en eksisterende bolig som det i tillegg gis 
bestemmelser til. 
  
5.2 Ny boligbebyggelse felt B 
Planforslaget hjemler oppføring av maksimalt 23 nye boenheter og alle ligger i felt B. Planområdet 
omfatter hovedsakelig å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse (B2-B9) i form av rekkehus, 
to og seksmanns boliger. B1 består av en eksisterende bolig som det i tillegg gis bestemmelser til. 
 



 
 
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. Kjøreveg er regulert inn i henhold til Veg normen for Nord Jæren med vei 
bredde på 5m. o_Vei er offentlig kjørevei. f_vei1 og f_ vei2 er felles for alle som bor innenfor felt B, 
den skal ikke overtas av kommunen. 
 
5.4 Parkering og veier i planområdet 
Det er regulert inn parkeringsplasser (f_P1 og f_P2). I tillegg er det regulert inn en parkering for sykler 
til seksmannsboligene (f_P3). 
 
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.  
 
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 eller på felles parkeringsplass. 
Gjesteparkering er lagt til starten av feltet for å redusere fremmedkjøring. Kommuneplanens 
bestemmelser angir 2 parkeringsplasser pr. boenhet. Tomannsbolig og rekkehus har krav om 2 biler 
pr boenhet, mens 6 mannsboligene har 1,5 pr boenhet. 
 
Atkomst til planområdet er tenkt fra krysset Rv 44 til Sletteveien via Urhammerveien. Atkomsten til 
området via Hellviksveien skal stenges. jf. eksisterende krav i tidligere plan.  
Kjøreatkomst til området og parkeringsplassene skjer via Urhammerveien. o_veg reguleres inn etter 
veinormen for nord Jæren og vil få en kommunalstandard rett forbi f_P1. 
 
Adkomsten, byggegrense mot veg og frisikt er regulert og vist i planen.  
 
7.3 Trafikksikkerhet

 
Er ivaretatt jfr. vedlagte trafikksikkerhetsrapport. 
 
7.4 Vann og avløp

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

 



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

 
Det er avsatt eget areal i plankartet for området skal brukes til oppsamlingsenhet ved henting for 
søppel. Det tillates bebygd mindre installasjoner for oppbevaring av søppel. 
 
8. Universell utforming: 

 
Universell utforming/tilgjengelighet til bygninger, anlegg og utendørs oppholdsarealer søkes 
oppnådd i størst mulig grad der dette er mulig. Det er stilt krav til Universell utforming på 
lekeområdet. Foruten gjeldende krav til tilgjengelighet i Tek 10. Dette er nærmere redegjort for i 
planbeskrivelsen. 
 
9. Barn og unge/ute og oppholdsareal 

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

 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.  
 
Alle enheter har direkte tilgang til privat uteoppholdsareal, og alle enheter har tilnærmet direkte 
tilgang til felles uteoppholdsarealer.  
 
For boligene skal utearealet dimensjoneres og opparbeides i overensstemmelse med bestemmelser 
og retningslinjer i kommuneplanen § 1.11 Uteoppholdsareal til bolig jfr. PBL § 11.9 nr. 5 og §28.1 det 
betyr at det skal avsettes eller påvises uteareal på minst 150m2 pr. boenhet, tilgjengelig og egnet til 
lek, utfoldelse og opphold utendørs. 
 
Det er et totale uteoppholdsareal pr enhet på 201,5 m2. Kravet om 150m2 uteoppholdsareal pr 
boenhet anses dermed oppfylt. Størrelsen på de ulike typenes private uteoppholdsareal varierer en 
del i forhold til plassering og type bolig, men felles for alle boligene er at de private hagene ligger i 
direkte tilknytning til felles uteoppholdsareal, noe som forslagstiller mener er en stor kvalitet i 
prosjektet. En annen kvalitet er solforholdene. Alle private hager og felles uteoppholdsarealer vil ha 
optimale solforhold de ulike tidspunktene av døgnet på de ulike årstidene. 
 



10. Sikkerhet og beredskap 
 
10.1 Flom 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.2 Støy

 
Følgende bestemmelse blir lagt inn; «I forbindelse med vurdering av støy skal støyretningslinjene T-
1442 legges til grunn.» 
 
10.3 Ras

 
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/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vindutsatte områder  X 1 1 Grønn  

Nedbørutsatte områder  x 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.5 Radon

 
Ikke kjent med spesielle forhold. Det er ivaretatt i TEK10.  
 
10.6 Høyspent og magnetfelt



 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.7 Brann og eksplosjonsfare

 
Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
10.8 Strategiske områder

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
10.9 Grunnforhold

 
Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
11. Forurensning 

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12. Viktige hensyn og arealinteresser 
12.1 Sjø og vasssdrag 



 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.2 Naturverdier og rødlistart 

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.2 Viltområde

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.3 Kulturminner/kulturmiljø

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.4 Friluftsliv

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

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 



 
12.6 Landskapsvern, estetikk, tilpassning til omgivelser 

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.7 Terreng og terengtilpassning

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.8 Vegetasjon og markslag 

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.9 Lokalklima

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.10 Miljøkonsekvenser

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.11 Forhold til naboer

 
Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.12 Sol og skygge



 
Området har i utgangspunktet gode solforhold og det er utarbeidet soldiagram som underbygger 
dette. Plassering og utforming av bebyggelse er gjort med hensyn til solforhold. 
 
12.13 Sosial infrastruktur

 
Området ligger som nabo til skole og med gangavstand til barnehage. Skoleåret 2015-2016 er antall 
elever på Hellvik skole 102 elever fordelt på 10 trinn og ifølge  skoleplanen er kapasiteten 180 elever 
(18 elever pr. trinn i snitt). 
 
Når det gjelder kapasiteten i barnehagen på Hellvik, har denne de siste årene ikke har hatt ledig 
kapasitet.  
 
13. Vurdering om planen har vesentlig konsekvens for miljø og samfunn / utbyggingsavtale

 
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.  Det er utarbeidet konsekvensutredning for planen og det er fastsatt planprogram 
som er fulgt opp i det fremlagte planforslaget. Det er ikke fremkommet noe i forbindelse med 
planprosessen som vanskeliggjør gjennomføringen planen. 
 
I forbindelse med denne planen vurderes det som ikke nødvendig at det inngås utbyggingsavtale jfr. 
at kommunen kun skal overta adkomstveger inn i til feltet og.  
 
14. Naturmangfold

 
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. 
 
Dette er et planforslag som det er lagt ned mye arbeid i å finne gode løsninger på boliger og uteareal. 
Det er lagt vekt på å gi det et enhetlig og helhetlig uttrykk, men med ulike boligtyper.  
 
Det er valgt et moderne stiluttrykk og rådmannen vurderer at de valgte løsningene har høy 
arkitektonisk og estetisk kvalitet og vil kunne gjøre at dette kan bli et attraktivt boligområde. 
Samtidig har dette området umiddelbar nærhet til bl.a. skole og grøntstruktur. Samlet vurderes å ha 
gode bokvaliteter.  
 

 
Rådmannen vil fremheve at en her har valgt å ta et helhetlig grep om utformingen av 
boligbebyggelsen og der en har lagt vekt på å detaljere bebyggelsen slik at boligområdet skal bli best 
mulig. 
 
Det er heller ikke kommet vesentlige merknader til planforslaget. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at planen blir vedtatt i tråd med fremlegg til vedtak. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 
 



Alternative løsninger:  
Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret:  
Reguleringsendring og konsekvensutredning for boliger Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 60  bnr. 
85 m.fl., Hellvik blir vedtatt med kart og bestemmelser med følgende endringer: 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens § 12.12 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 

388847 Planbeskrivelse og konsekvensutredning - Reguleringsendring og 
konsekvensutredning for boliger Kattamyre.pdf 

388845 Bestemmelser - Reguleringsendring og konsekvensutredning for boliger 
Kattamyre.pdf 

388848 Plankart - Reguleringsendring og konsekvensutredning for boliger Kattamyre.pdf 

401258 Innspill fra Eigersund Idrettsråd - boliger Kattamyre 

400250 Høringsuttalelse - Reguleringsendring for boliger Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og 
gnr. 60  bnr. 85 m.fl., Hellvik 

399504 Uttalelse til reguleringsendring på detaljplan for Kattamyre - plan 19988006 

398432 Uttalelse til reguleringsplan gnr. 60 bnr. 85 m.fl. - boliger  Kattamyre 

395643 Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av reguleringsendring og 
konsekvensutredning for boliger Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 60  bnr. 85 
m.fl., Hellvik 

401339 SV: Høring og offentlig ettersyn - reguleringsendring og konsekvensutredning for 
boliger Kattamyre gnr. 60 bnr. 174 og gnr. 60  bnr. 85 m.fl., Hellvik 

403332 solstudiet - virkninger.docx 

388850 Ros analyse  - Reguleringsendring og konsekvensutredning for boliger 
Kattamyre.pdf 

388852 Trafikkvurdering Kattamyre - Reguleringsendring og konsekvensutredning for 
boliger Kattamyre.pdf 

388846 Illustrasjoner - Reguleringsendring og konsekvensutredning for boliger 
Kattamyre.pdf 

405216 Mangler tittel 

 
 
 


