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Bakgrunn  

2. HENSIKTEN MED PLANEN 

Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting med nye boliger på Kattemyre. Dette er 
tenkt gjennom å utvide allerede eksisterende reguleringsplan gjennom å utvikle området vist 
som primært planområde til boligformål. Det er Egersund kommune som har bedt om at 
planen også skal omfatte området for den gjeldende reguleringsplanen. 

 

Figur 1 Området som det gjøres reguleringsendring for ligger innenfor det som er stiplet med svart. Etter 
ønske fra kommunen er reguleringsplan for Kattamyre, som er stiplet med rødt, tatt inn i planområdet. 

1. Forslagstiller, plankonsulent, berørte eiendommer 

Prosjektil Areal AS fremmer forslag om en reguleringsendring for Kattamyre i Eigersund 

kommune Gnr 60 Bnr. 714 og Gnr 60 Bnr. 26 på vegne av Vision bygg as. 

 

Reguleringsforslaget er utarbeidet av Prosjektil Areal as i samarbeid med arkitektene Moll & 

Aase studio. 

 

2. Eierforhold 

Primært planområde omfattes 

Gnr/bnr          Navn Adresse Poststed 

60/714 Kattamyre Hellvik as Postboks 517 4379 Egersund 

60/26 Trend Eiendom as Solaveien 88 4316 Sandnes 

 

3. Tidligere vedtak i saken   

Det foreligger en godkjent reguleringsplan for Kattemyre med bestemmelser som er godkjent 

av kommunestyre i møte den 07.11.88, sak 130/88 med revisjoner som i hovedsak har best 

foretatt i 1992,1993,1997 og 1998. 

4. Utbyggingsavtaler 

Samtidig med varsel om planprogram og planoppstart ble det varslet at arbeidet med 

utbyggingsavtale for området ble satt i gang. 
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5. Krav om konsekvensutredning  

Tiltaket avviker fra kommuneplanen og ble vurdert etter forskriftenes § 4.  

Konsekvensutredningen skal gjøres med utgangspunkt i en vurdering av konfliktene tilknyttet 

endring av arealbruken. Vurderingen av konsekvenser er basert på kjente registreringer, 

faglig skjønn, befaring og andre kjente opplysninger. 

Det ble vurder at planen etter § 4 vil kunne ha vesentlig virkning for samfunnet jfr. 

Kulturminner og trafikk.  

Det ble samtidig vurdert at det er forskriftenes § 4a i vurderingskriteriene som var aktuelle da 

særlig i forhold til sannsynlighet for at det kan finnes automatisk verna kulturminner innenfor 

varslingsområdet. Reguleringsendringen ligger i et område med mye kulturminner der det er 

avmerket større felt på begge sider av den aktuelle eiendommen.  I den forbindelse ble det 

laget et planprogram som ble fastsatt: RD.014/14 dato: 04.09.2014. 

3. PLANPROSESSEN 

1. Varsel om planoppstart 

Varsling om utleggelse av planprogram og oppstart av reguleringsarbeid samt forhandlinger 

om utbyggingsavtale ble sendt ut 07.05.14 hvor frist for eventuelle kommentarer ble satt til 

20. juni 2014. Oppstart ble kunngjort på kommunens hjemmeside og i Dalane tidene 

07.05.14. 

2. Innkomne merknader 

Det kom inn 5 merknader til varsel om utleggelse planprogram og oppstart av 

reguleringsarbeid samt forhandlinger om utbyggingsavtale. Disse er listet opp og kommentert 

i eget skjema. Under pkt. 9. 

4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

   

1. Regionale planer 

Fylkesdelplan for Friluft, idrett, naturvern og kulturvern (Fink) 

2. Kommuneplan for kystdel med Hellvik -  Eigersund kommune 

2010 – 2022 

I gjeldende kommuneplan er området avsatt til LNF området. Området er i dag ikke regulert. 

 

Figur 2 Kommuneplan for kystdel med Hellvik -Eigersund kommune 2011-2022. 
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3. Gjeldende reguleringsplan 

 

Figur 3 Gjeldende reguleringsplan i området Kattamyre Gnr 60 Bnr 26 på Hellvik 

 

 

4. Tilgrensende planer 

 

 

  

Figur 4 Plan, Del av Gnr 60 Bnr 1 

 

 

5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE 

FORHOLD 

 

1. Beliggenhet 

Planområdet ligger på Kattemyre på Hellvik i Eigersund kommune. Det ligger som nærmeste 

nabo til Hellvik skole. Planområdet er som vist under. 



 

 
 

Planbeskrivelse reguleringsendring Kattamyre Plan nr. 19880006_01 

6 

2. Avgrensning og størrelse på planområdet 

Det som er vist med grønt er primært området som det lages detaljplan for. Dette området 

blir det knyttet nye bestemmelser til. Området som er vist med blått er eksisterende 

reguleringsplan for Kattamyre og vil ikke endres i bestemmelser eller plankart.  

Selve primærområdet er 10,78 daa. 

 

 

 

3. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Omgivelsene på Kattamyre – Hellvik er for det meste utbygd, primært området som en 

ønsker å utvikle er i kommuneplan vist som LNF område. I kommuneplanen er Hellvik 

karakterisert med middels grad av konflikt når det gjelder jordbruk. Hos skog og landskap er 

arealene innenfor primært planområdet ikke karakterisert som fulldyrket, overflatedyrket eller 

innmarksbeite. 

Figur 6 området med omkringliggende fasiliteter 

 

Vest for planområdet ligger det et friområde,  

Nord for plangrensen ligger det  noen boliger 

og et lite gards bruk. Mot øst grenser 

planområdet mot Hellvik barneskole  og sør 

for planområdet er det boligområde.  

Barnehagen er lokalisert ikke langt ifra. 

Figur 5 Primært området vist med grønn og eksisterende 
plan -vist med blå 
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4. Stedets karakter 

 

Primærområdet består av lett skrånet terreng mot nord –vest der det stort sett er kratt, 

lauvskog og myr. Det er en karakteristisk kolle med skog og mosekledde steiner som danner 

en buffer mot eksisterende bebyggelse. 

 

 

Figur 7 Prinsippsnitt gjennom området 

 

5. Struktur og estetikk 

Primærområdet er ubebygd med unntak av en bolig som skal bevares. Området har et 

karakteristisk preg med mye fin vegetasjon og terrengformasjoner. På toppen helt sør i 

området finner man en karakteristisk kolle og nord i området en skålformet flate. 

Primærområdet som en ønsker å utvikle er i kommuneplan vist som LNF område. I 

kommuneplanen er Hellvik karakterisert med middels grad av konflikt når det gjelder 

jordbruk. 

 

6. Eksisterende bebyggelse 

Eksisterende bebyggelse på tomten består av en enebolig med tilhørende uthus. 
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7. Topografi, landskap og landbruk 

Terrenget heller jevnt nedover fra den markante kollen i sør, ned mot flaten / myren i nord. 

Selve kollen er et spennende element i området, og ønskes beholdt som et naturlig 

lekeområde for barn og ungdom. 

Hos skog og landskap er arealene innenfor primært planområdet ikke karakterisert som 

fulldyrket, overflatedyrket eller innmarksbeite. Vist i bilde under.  

 

Figur 8 illustrasjon fra skog og landskap 

 

8. Solforhold 

Primærområdet har i utgangspunktet gode solforhold siden det ikke er omkringliggende 

bebyggelse eller fjell som tar noe sol. Det vil evt. være trær i området som begrenser 

solforholdene noe, men det er jo evt. mulig å gjøre noe med. 

Siden tomten har en nordvendt helning med utsikt mot nord så vil solen komme i "ryggen" 

midt på dagen, noe som må tas hensyn til i planleggingen av boligene. 
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Figur 9 sol og utsiktsforhold på primærområdet 

9. Lokalklima 

I henhold til metrologisk institutt e det nord vest vinden som er fremtredende for området. 

 

 

Figur 10 vindrose, frekvensfordeling -kilde metrologiske institutt 
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10. Kulturminner 

Innenfor primærområdet er det foretatt arkeologiske registreringer og utgraving. Det er ikke 
gjort funn av kulturminner innenfor primærområdet. Se rapport 51 2014, kulturhistoriske 
registreringer som er vedlagt. 

 

11. Teknisk infrastruktur 

Vannledning, overvannsledning og spillvannsledning er lagt inn i Urhammerveien som er 

adkomstvei til primærområdet. 

12. Naturverdier 

Det er ikke funnet registrerte rødliste arter i området. Kjempeslirekne og parkslirekne er 

registrert som fremmede arter på svartelista. 

 

Figur 11 http://nyttevekster.wikidot.com/parkslirekne 

  

Figur 12 http://nyttevekster.wikidot.com/kjempeslirekne 

 

13. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Nærhet til skole, ball løkke, barnehage, Hellvikhallen, idrettsbane og sjø vil styrke muligheten 

til å drive ulike former for friluftsliv. 

 

14. Trafikkforhold 

a. Kjøreatkomst  

Atkomsten med bil skjer i dag via Sletteveien og Hellviksveien til Hellviksveien 16, som er 

den eneste eksisterende boligen innenfor primærområdet som reguleres. Hoved atkomst til 

området vil etter regulering være via Urhammerveien, denne del av Urhammerveien er nå 

atkomst for to eneboliger.  
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b. Trafikkmengde 

Det foreligger ikke registreringer på eksisterende trafikkbelastning til planområde. 

c. Ulykkessituasjon 

Det foreligger ikke registreringer på ulykker innenfor planområde. 

d. Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Det er i dag registrert stier gjennom primærområdet fra vest til skoleområdet i øst. Disse 

stiene antas det at blir brukt som skolevei til skolen gjennom området fra omkringliggende 

boligområder. 

e. Kollektivtilbud 

Området har tilfredsstillende kollektivdekning og det finnes gode muligheter for gang og 

sykkelbruk. 

 

15. Barns interesser 

a. Sosial infrastruktur 

Nærmiljøet er en viktig ressurs for barna. Det er samarbeid mellom barnehage, skole, 

helselag, idrettslag og andre i forhold til ulike aktiviteter og opplegg. Hellvik har mange flotte 

naturområder som brukes til turer og ekskursjoner. (Ref. hjemmesiden til kommunen) 

b. Skolekapasitet 

Hellvik barneskole, elevtallet har falt betydelig de senere årene og er nå på 137 elever.  

Skolen har kapasitet til flere elever (Ref. kommuneplan)  

c. Barnehagedekning 

Hellvik barnehage er en barnehage på 4-avdelingsnivå og holder til i Tueveien 2, sentralt 

plassert på Hellvik - den kan tilby 2, 3, 4 og 5-dagersplasser for aldersgruppen 0-6 år den har 

60 plasser og har åpent fra kl. 06.30 – 16.30 hver dag. (Info. Kommunens hjemmeside) 

 

16. Universell tilgjengelighet 

Primærområdet er i dag ikke universelt tilgjengelig. 

 

17. Trafo 

Det er ingen trafo innenfor primærområdet. 

 

18. Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 

Det er pr i dag ingen alternativ energiforsyning til primærområdet. 
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19. Grunnforhold 

 

Figur 13 området består stort sett av bart fjell, stedvis tynt løs masse dekke og tykk morene(grønn)  

 

20. Risiko- og sårbarhet  

Det er utarbeidet en egen ROS analyse se vedlegg 

 

21. Næring 

Det er ikke etablert næring innenfor planområdet. 

 

22. Analyser/ utredninger 

Ros analyse datert: 15012015 

Trafikksikkerhetsvurdering, datert: 15012015 

Kulturhistoriske registreringer rapport, 51- 2014 

6. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Beskrivelsen av planforslaget tar i sin helhet for seg primærområdet felt B, og belyser ikke 

forhold i eksisterende plan for Kattemyre. 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 

omfatte 23 nye boenheter. 
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Figur 14 primært planområdet 

 

1. Planlagt arealbruk 

1. Reguleringsformål og arealoppgave 

Primær planforslagets totalareal er på 10,78 daa. 

Dette er fordelt på arealformålene: 

2. Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse 
Frittliggende boligbebyggelse 
Konsentrert småhusbebyggelse 
Renovasjon 
Uteoppholdsareal 
Lekeplass 
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3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Veg 
Gangareal 
Annen veggrunn-Grøntareal 
Parkering 

4. Grønnstruktur 

Friområde 
Lek 

5. Hensynssoner i reguleringsplan 

Frisikt 
 

2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse i form av 

rekkehus, to og seksmanns boliger med tilhørende uteoppholdsarealer og parkering. 

Samtidig skal planen for tilgrensende, eksisterende boligfelt digitaliseres, men i liten grad 

endres. Det gis bestemmelser til frittliggende bolig (B1). Området A3 er det eneste området 

som blir tatt med av den eksisterende planen, dette fordi adkomstveg til området ble utvidet 

fra 4 til 5 m i henhold til vei norm. Byggegrensen ble dermed forskjøvet for å beholde de 5 m 

som var i eksisterende plan. Bebyggelsen og garasjen er justert i forhold til dette, det er i 

tillegg satt inn pil som viser avkjørsel. 

a. Boligbebyggelse, frittliggende bolig og konsentrert småhusbebyggelse 

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.  

 

B1  

Eksisterende boligbebyggelse, en bolig  

Parkering på egen tomt. 

Tilgjengelig bolig: Nei 

 

Figur 15 illustrasjon og detaljplan B1 

 

B2 og B3  

Leiligheter - 6 mannsbolig 

Antall enheter: 12 
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BRA bolig (innvendig yttervegg): 69,6 / 72,9 m2 + 5,0 m2 bod i fellesanlegg 

Antall soverom: 2 

Antall etasjer: 1 per enhet 

Parkering: 1,5 stk. i fellesparkering (f_P2) 

Tilgjengelig bolig: 50 % 

 

 

Figur 16 2 stk. 6-mannsboliger i 2 etasjer, illustrasjon og detaljplan B2 & B3 

 

Figur 17 snitt 
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Figur 18 Fasade- kortside 

 

 

Figur 19 Fasade mot tunet 

 

 

Figur 20 Fasade mot øst og nord-øst 
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B4 og B5  

Antall enheter: 5 

BRA bolig (innvendig yttervegg): 121,1 m2 / 142,1 m2+ 5,0 m2 bod 

Antall soverom: 3 

Antall etasjer: 2 

Parkering: 1 stk. på egen tomt + 1 stk. i fellesparkering (f_P1) 

Tilgjengelig bolig: JA 

 

 

   

Figur 21 Totalt 5 stk. boliger, illustrasjon og detaljplan B4 & B5 
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Figur 22 snitt med sokkeletasje 

 

 

 

Figur 23 Fasade mot vest 

 

 

 

 

 

Figur 24 Fasade mot øst 

 

 

 

 

Figur 25 Fasade mot sør 
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Figur 26 Fasade mot nord/tunet 

 

 

B6, B7 og B8 

Antall enheter: 6 

BRA bolig (innvendig yttervegg): 129,2 m2 + 5,0 m2 bod 

Antall soverom: 3-4 

Antall etasjer: 3 

Parkering: 2 stk. på egen tomt 

Tilgjengelig bolig: Nei  

 

 

Figur 27Totalt 6 stk. boliger, illustrasjon og detaljplan B6, B7 & B8 
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Figur 28Fasade mot Øst 

 

 

Figur 29 Snitt 

 

  

 

Figur 30 Fasade mot vest 
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Figur 31 Fasade mot Nord /utsikt 

 

 

Figur 32 Fasade mot Sør/Kollen 

 

 

 

Felt B9 

Det tillates oppført boder for felt B2 og B3 i delfeltet min.ca 5m2 pr boenhet i B2 og B3. 
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Felt A3 

Skal bebygges etter de eksisterende bestemmelser for godkjent plan. 

 

Figur 33 Felt A3 

b. Renovasjonsanlegg 

Området skal brukes til oppsamlingsenhet ved henting for søppelposer for den nye 

bebyggelsen innenfor Kattemyrtunet. Det er satt bestemmelser som tillater at det kan bygges 

mindre installasjoner for oppbevaring av søppel. Det er satt av tilstrekkelig arealer til at det i 

fremtiden kan settes inn nedgravde avfallsløsning i området. 

c. Uteoppholdsareal 

For boligene skal utearealet dimensjoneres og opparbeides i overensstemmelse med 

bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanen. Uteoppholdsarealet for de nye boligene 

skal komme fram av plankart og illustrasjoner. Med i beregningen på uteoppholdsarealer er 

det tatt med private hager, terrasser, friområde og uteoppholdsareal. 

d. Lekeplass 

Det skal etableres 150m2 sandlekeplass på tunet, den skal være opparbeidet med 3 

lekeapparater utenom sandkasse og bord +benk. Møbleringen av lekeplassen bør appellere 

til barnas kreativitet og ha en høy estetisk kvalitet.  Lekeplassen skal være opparbeidet før 

det gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for nye boliger i planområdet. 

e. Veg 

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. 

f. Gangareal 

Reguleres med en bredde på minimum 1,5 m. Og er felles for alle som bor innenfor felt B, 

gangarealet skal ha offentlig tilgjengelighet. 

g. Annen veggrunn  

Arealer som ligger mellom parkering og veg er regulert til annen veggrunn -grøntareal 
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h. Parkering 

Det er regulert inn parkeringsplasser (f_P1 og f_P2). I tillegg er det regulert inn en parkering 

for sykler til seksmannsboligene (f_P3).  

i. Friområde 

Friområde, inngrep i området skal være minimum, men vanlig skjøtsel kan utføres. Det kan 
etablert mindre installasjoner innen området slik som stier, utsiktspunkt, benker og bord. 
Eksisterende steinmur må reetableres i grensen mot B6,B7 og B8. 

j. Hensynsoner 

I områdene skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 meter over tilstøtende 
vegbaner. 

 

 

3. Bebyggelsens plassering og utforming 

Bebyggelsen tenkes plassert på en best mulig måte i forhold til landskap og terreng 
og er utformet med et sympatisk utrykk og en varm materialbruk. 

 

 

Figur 34 snitt som viser utsikt og sol innfall 

 

a. Bebyggelsens høyde 

Bebyggelsen er delt opp i tre typer:  

2 stk. 6 manns boliger i 2 etasjer 

5 rekkehus i 1. etasje + sokkel 

3 stk. tomannsboliger i 2 etasjer + sokkel. 

b. Grad av utnytting  

Felt B1: 120 m2 BYA 

Felt B2:   280 m2 BYA 

Felt B3:   280 m2 BYA 

Felt B4:   350 m2 BYA 

Felt B5:   235 m2 BYA 

Felt B6: 190 m2 BYA 

Felt B7: 190 m2 BYA 

Felt B8: 190 m2 BYA 
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c. Antall boliger, leilighetsfordeling 

Totalt antall boliger er 24 stk. fordelt på  

1 stk. enebolig i felt B1 

12 stk. leiligheter i felt B2 & B3 

5 stk. rekkehus i felt B4 & B5 

6 stk. tomannsboliger i felt B6, B7& B8 

 

d. Boligmiljø/bokvalitet 

Situasjonsgrep: 

Forslaget går i sin helhet ut på å styrke Hellvik som et attraktivt bosted. Det legges derfor 

opp til å fortette med boliger i et området som allerede er bebygd, der en samtidig har 

fordeler av å ligge tett opptil skole og barnehage.  Med togstasjonen bare en kilometer fra 

område blir det et attraktivt boområde for de som pendler både til nord Jæren og Eigersund. 

Det legges til rette for konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus, to og seksmanns 

boliger med maks 23 boenheter totalt. Det er ønskelig at tunet skal være tilnærmet bilfritt. 

Fellesparkering f_P1 og f_P2 er plassert i tilknytning til innfartsvei, og vil derfor  generere 

minst mulig biltrafikk inn i boligområdet. På denne måten vil man også oppnå et bilfritt tun 

med bilfri tilgang direkte fra alle boliger i området.  

Kvalitetene i situasjonsgrepet er tun dannelsen med 6-mannsboligene i felt B2 og B3, og 

rekkehusene i felt B4 og B5 som ligger rundt og henvender seg mot et bilfritt tun med felles 

grøntområder og sandlekeplass. I tillegg er det lagt en rekke med tomannsboliger i felt B6, 

B7 og B8 øverst i den nordvendte skråningen sør på tomten, hvor boligene henvender seg 

mot sør og den karakteristiske og flotte kolle med tilhørende landskap rundt. Disse boligene 

har utsikt over foranliggende boligrekke mot nord. Det vil si at alle boligene i området enten 

henvender seg ut mot fin natur eller mot det grønne tunet.  

Boligene: 

Tomannsboliger og rekkehus som ligger i den nordvendte skråningen er planlagt med 

gjennomgående stue / kjøkkenrom, som henvender seg både mot sør / uteplass i sør og mot 

utsikt i nord. 6-mannsboligene er organisert med stue og kjøkken plassert i front med utsikt 

mot tunet, og med bad og soverom mot nord og øst. Det vil si at alle boligene i området er 

organisert på en måte som både gir gode lysforhold, gode utsiktsforhold og god tilgang til 

grønne uteområder fra stue / kjøkken. 

I planarbeidet er det lagt vekt på at ny bebyggelse gis et moderne uttrykk, men samtidig 

harmonerer med omgivelsene. Bebyggelsen er plassert på best mulig måte i forhold til 

landskap og terreng slik at den henvender seg mot tunet og binder området sammen. 

e. Planforslagets estetiske kvaliteter 

Fasader, takflater, støttemurer og andre konstruksjoner skal være utført i materialer med 

varige overflatekvaliteter. Alle byggverk, rekkverk, gjerder, levegger og andre installasjoner 

som bygges innenfor området skal gis et formspråk og en utforming av god arkitektonisk og 

materialmessig kvalitet. 
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4. Parkering 

a. Antall parkeringsplasser – maksimum og minimumstall 

Tomannsboliger: 2 stk. p-plasser per enhet på egen tomt. 

Rekkehus: 1 stk. p-plasser per enhet på egen tomt + 1 stk. i fellesparkering f_P1. 

6 mannsboliger: 1 stk. p-plasser per enhet i fellesparkering f_P2 + 0,5 stk. per  enhet i 

fellesparkering f_P1. 

 

b. Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 

Fellesparkering f_P1 og f_P2 er plassert i tilknytning til innfartsvei, og vil derfor  generere 

minst mulig biltrafikk inn i boligområdet. På denne måten vil man også oppnå et bilfritt tun 

med bilfri tilgang direkte fra alle boliger i området. 

 

5. Tilknytning til infrastruktur 

a. Vann og avløp, lokal overvannshåndtering 

Området skal tilknyttes offentlig vann og avløp. Det er fastsatt i bestemmelsene at det kan 

ikke gis brukstillatelse før samferdselsanlegg og infrastruktur er ferdigstilt. 

 

b. Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m.  

Alle nybygg forutsettes tilknyttet offentlig energiforsyning i området, og at det legges til rette 

for alternativ oppvarmingskilde eksempelvis vedovn, jamfør krav om alternativ 

oppvarmingskilde i teknisk forskrift TEK 10 § 14-7 

6. Trafikkløsning 

a. Kjøreatkomst 

Planområdet ligger ikke langt fra RV 44. 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.Bredde er 

5m og den skal utformes etter kommunale krav. 

Kjørevei f_vei1 og f_ vei2 er felles for alle som bor innenfor felt B. Disse skal ikke overtas av 

kommunen. 

Krav til samtidig opparbeidelse-rekkefølgekrav i bestemmelsene om at samferdselsanlegg og 

infrastruktur skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for nye boliger. 

b. Tilgjengelighet for gående og syklende 

For å øke tilgjengeligheten for myke trafikanter fra planområdet til Hellvik skole med 

Hellvikshallen, ball binge, samt barnehage og andre destinasjoner nord og vest for området, 

planlegges det å opparbeide stier gjennom området. Disse er vist som stiplet linje i 

illustrasjonsplanen, disse kommer i tillegg til regulert gangareal. Dette vil gi en helt bilfri 

tilgjengelighet for skoleelever til skolen, barnehagen og aktiviteter i Hellvikshallen. Det skal 

legges til rette for parkering for 2 sykler pr. bruksenhet. Her er så lite biltrafikk at det ikke er 

skille mellom gående og kjørende langs atkomstveien. Gangareal som er regulert inn i 
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planen er felles for alle som bor innenfor felt B, men skal ha offentlig tilgjengelighet.

  

Figur 35 illustrasjoner som viser gjennomgangsområder i planen 

7. Miljøoppfølging 

Det ansees ikke nødvendig å utarbeide eget miljøoppfølgingsprogram for dette prosjektet. 

Teknisk forskrift ivaretar hensyn til sikring mot radon. 

 

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. 

 

a. Hvordan universell tilgjengelighet skal løses   

Av totalt 24 enheter er 11 enheter planlagt som tilgjengelig bolig med tilgjengelig tilkomst til 

felles sandlekeplass. 

Eksisterende bolig i delfelt B1 er ikke tilgjengelig bolig. 

I delfelt B2 og B3 er 50% av leilighetene tilgjengelig bolig. 

I delfelt B4 og B5 er 100% av rekkehusene tilgjengelig bolig. 

I delfelt B6, B7 og B8 er ingen tilgjengelig bolig på grunn av adkomst og eksisterende 

terreng. 

Hoved gangforbindelser i boligområdet og andre gangforbindelser med offentlig funksjon skal 

primært være trinnfrie og ha maksimal stigning 1:12. Gangvegnettet kan suppleres med 

brattere snarveger, trapper og lignende.  
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9. Uteoppholdsareal 

a. Privat og felles uteoppholdsareal 

Alle enheter har direkte tilgang til privat uteoppholdsareal, og alle enheter har tilnærmet 

direkte tilgang til felles uteoppholdsarealer.  

b. Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal  

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. 

 

Bygg  1803 m2 

Parkering 752 

Område uten eks. boligtomt 8691 

%BYA (bygg+p)/tomt 2555/8691 

Totalt % BYA 29,4 % BYA 

Uteoppholdsareal 3680 
 

Antall enheter  23 

Uteoppholdsareal per enhet 
 

160 m2 

+ Privat uteoppholdsareal 
 

956 

Totalt uteoppholdsareal 
 

4636 

Antall enheter  23 

Totalt uteoppholdsareal per enhet 
 

201,5 m 
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Som listet opp over så er det 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. 

 
Det regnes med å bli noe hagebeplantning innen boligområdet og lekeområdet. For øvrig 
søkes vegetasjon beholdt på kollen og det nærmeste området rundt den. Det er satt 
bestemmelser til dette. 

c. Lekeplass 

Sandlekeplass er på ca. 150 m2 og er plassert sentralt på tunet og er i henhold til krav om 

størrelse til lekeplass for 23 boliger.  

d. Sol og skygge 

Det er ikke vanskelig å finne et sted å sitte i solen på dette området, ingen naboer mister 

solen som følge av tiltaket 

 

Figur 36 SOL- SKYGGE DATO: 21. JUNI - KLOKKESLETT 09.00 
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Figur 37 SOL- SKYGGE DATO: 21. JUNI - KLOKKESLETT 12.00 

 

 

 

Figur 38 SOL- SKYGGE DATO: 21.MARS - KLOKKESLETT 12.00 
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Figur 39 SOL- SKYGGE DATO: 21.MARS - KLOKKESLETT 15:30 

 

 

Figur 40 SOL- SKYGGE DATO: 21.JUNI - KLOKKESLETT 15:30 
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Figur 41 SOL- SKYGGE DATO: 21.JUNI - KLOKKESLETT 18:00 

 

 

Figur 42 SOL- SKYGGE DATO: 21.JUNI - KLOKKESLETT 20:00 

 

 Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon 

Natursteins murer rundt planområdet skal ivaretas, vegetasjonen på kollen skal ivaretas så 

godt som mulig.  På området hvor en skal bygge nye boliger må en regne med at det 

forsvinner en del vegetasjon. Området skal for øvrig bygges ut med omsyn til omring 

liggende vegetasjon og en må gå varsomt frem.  Eksisterende steinmur må reetableres i 

grensen mellom friområde og B6, B7 & B8. 

f. Turveier 

Det skal opparbeides turstier og gangareal gjennom planområde, gangareal er vist på 

illustrasjonsplanen. 
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g. Atkomst og tilgjengelighet  

Det legges opp til at det skal være god tilgjengelighet til lekeplassen fra alle boenhetene. 

Tilgjengeligheten til omkringliggende områder blir løst med gangareal, turstier og vei. 

h. Sesongbruk 

Området rundt kollen kan brukes til akebakke på vinterstid, ellers er området meget godt 

egnet til uteaktiviteter for både voksne og barn til alle årstider. 

 

10. Krav om utomhusplan  

Det stilles krav i bestemmelsene om at det skal utarbeides utomhusplan i målestokk 1:200 

for alle fellesareal i planområdet til rammesøknad. Planen skal vise terrengbearbeiding, 

materialbruk, beplantning, lekeutstyr og andre faste elementer, og være basert på 

prinsippene for universell utforming. Viser til §5 i bestemmelsene. 

 

11. Landbruksfaglige vurderinger 

Hos skog og landskap er arealene innenfor primært planområdet ikke karakterisert som 

fulldyrket, overflatedyrket eller innmarksbeite. Omgivelsene på Kattamyre – Hellvik er for det 

meste utbygd, deler av området som en ønsker å utvikle er i kommuneplan vist som LNF 

område. I kommuneplanen er Hellvik karakterisert med middels grad av konflikt når det 

gjelder jordbruk. Utfra disse opplysningene og plassering av området mener vi det er riktig å 

bygge boliger på dette området.  Det er ikke mottatt noen merknader fra 

landbruksmyndighetene. 

 

12. Kollektivtilbud 

Planområdet ligger nær kollektiv tilbud med en gåavstand rett under 1 km til Hellvik stasjon 

Og med kort avstand til Jærveien RV 44. Det går buss 4 ganger pr dag fra Hellvik skole til 

Egersund. Alle disse avgangene korresponderer med toget til Stavanger. 

Toget har avganger til Stavanger hver halve time fra kl. 05.03 frem til 08.31. fra kl. 0933 til 

18.33 går det også hver halvtime, deretter går det ca. et tog i timen (med noen ruter pr 

halvtime innimellom) frem til kl. 00.05 i døgnet, det bruker i overkant av en time fra Hellvik til 

Stavanger. Reisetiden fra Hellvik til Egersund med tog er fem minutter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Planbeskrivelse reguleringsendring Kattamyre Plan nr. 19880006_01 

33 

13. Kulturminner 

Det ble utført arkeologiske registreringer, Undersøkelsene ble utført innenfor deler av 

planområdet 

 

Figur 43 Bilde viser hele planområdet og selve området som ble undersøkt (grønt felt), samt hvor de 4 
søkesjaktene ble lagt (rosa). Lengst sør ser man et minkhus, og like nord for dette en rydningsrøys.  

Det ble ikke gjort noen funn av automatisk fredete kulturminner innenfor 

undersøkelsesområdet. Planen er derfor ikke i konflikt med Lov om kulturminner. For mer 

utfyllende om dette – les Kulturhistoriske registreringer rapport, 51- 2014 

 

14. Sosial infrastruktur 

a. Skolekapasitet  

I følge kommuneplanen har elevtallet har ved Hellvik barneskole falt betydelig de senere 

årene og skolen har kapasitet til flere elever 

b. Barnehagedekning 

Den korte avstanden til barnehagen vil også ha sine fordeler, Hellvik barnehage er en 

barnehage på 4-avdelingsnivå og holder til i Tueveie2. 

b. Nærmiljøet 

Er en viktig ressurs for barna, planområdet ligger meget godt plassert i forhold til 

uteaktiviteter både på skolen og i naturen. Det grønne draget som er vist i kommuneplanen 

over kollen er ivaretatt for å kunne bruke kollen som et uberørt natur område. Det er satt 

bestemmelser til området. 
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Figur 44 viser grønnstruktur fra kommuneplan, de fine uberørte områder på kollen og den korte avstand til 
skolen 

 

15. Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

I §5 i bestemmelsene stilles det krav om at området skal tilknyttes offentlig vann og avløp. 

16. Plan for avfallshenting 

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. 

17. Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Det er ikke avdekket forhold som gir grunn for å anta at tiltaket medfører behov for utredning 

av spesielle aspekter knyttet til samfunnssikkerhets eller sårbarhet. 

Analysen viser at det er relativt lav risiko knyttet til planområdet, resterende risiko kan 

håndteres på en god måte i det videre planarbeidet og i byggesak. Gjennom planlegging og 

risikoreduserende tiltak vil det være mulig å redusere antall uønskede hendelser, eller 

redusere konsekvensen av disse. God planlegging av prosjektet vil bidra til å redusere 

omfanget av eventuelle ulykke. Hensynet til radon ivaretas i gjeldende teknisk forskrift 

TEK10. 

18. Rekkefølgebestemmelser 

Bestemmelsens § 4 omhandler rekkefølgekrav til planen. Der er satt følgende krav: 

 Før det gis byggetillatelse skal det inngås utbyggingsavtale med kommunen. 
 

 Felles uteoppholdsareal f_U1- f_U7, f_U9 - f_U11 skal være ferdigstilt før 

brukstillatelse gis. 

 

 Før nye boliger i B2-B8 tas i bruk, skal felles lekeplass f_L være ferdig opparbeidet. 

 

 Samferdselsanlegg og infrastruktur skal være ferdigstilt før brukstillatelse for nye 

boliger gis.  

 
 

19. Arealregnskap over full utbygging  

Områder Formål Areal i daa 

Bebyggelse og anlegg Boligbebyggelse 
Frittliggende bolig 

Konsentrert 

1,24daa 
0,52daa 
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småhusbebyggelse 
Renovasjon 
Uteoppholdsareal 
Lekeplass 
 

2,90daa 
0,07daa 
 
3,68 daa 
0,15 daa 

Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur 

Veg 
Gangareal 
Annen veggrunn-grøntareal 
Parkering 
 

1,08 daa 
0,39 daa 
0,02 daa 
0,73 daa 

Grønnstruktur Friområde 
 

 

 
Totalt 
 

 
 

 
10,78 daa 

Denne tabellen skal oppdateres før vi sender den inn til kommunen.  Har ikke satt inn arealet 

for friområdet enda (deler av formålet uteoppholdareal går over i friområde). 

7. KONSEKVENSUTREDNING 

Formålet med konsekvensutredningen er å kartlegge beslutningsrelevant informasjon for 

deretter å belyse konsekvensene av planlagt utbygging og utviklingen innenfor planområdet.  

Temaer som konsekvens vurderes er medtatt i planprogrammet og summeres opp i tiltak slik 

de fremkommer under kap.6 

 

1. Aktuelle utredningstema, angitt i vedlegg III til forskrift om 

konsekvensutredning.  

1. Forurensning. 
2. Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 
3. Kulturminner og kulturmiljø. 
4. Naturmangfold (dyre - og planteliv) 
5. Landskap 
6. Jordvern  
7. Samisk natur- og kulturgrunnlag  
8. Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen, 
9. Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett  
10. Kriminalitetsforebygging  
11. Beredskap og ulykkesrisiko, jf. PBL. § 4-3  
12. Risiko ved havstigning  
13. Barn og unges oppvekstsvilkår  
14. Arkitektonisk og estetikk utforming, uttrykk og kvalitet  
15. For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal 
konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette  
 

1. Forurensning og grunnforhold 

I sammenheng med konsekvensutredningen vurderes ikke temaet som beslutningsrelevant 
og foreslås ikke utredet nærmere. 

2. Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger 

Konsekvenser for myke trafikanter, trafikksikkerhet og trygg skolevei må vurderes. 
Tilgjengelighet til gang- og sykkelveinettet må vurderes som en del av konsekvensene for 
myke trafikanter.  
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Det må gjøres en vurdering av trafikkgenerering og konsekvenser for tilstøtende vegnett ved 
økt bolig bygging. 

Energibruk og energiløsninger er et tema som vektlegges ved utforming av 
utbyggingsløsningene og som det må redegjøres for i planforslaget. 

3. Kulturminner og kulturmiljø. 

I gjeldende kommuneplan er kjente kulturminner registrert, det må foretas supplerende 
registreringer / undersøkelser  

Undersøkelsesplikten må oppfylles før planen kan egen god kjennes av kommunen. 

4. Naturmangfold (dyre- og planteliv) 
Konsekvenser for miljø og samfunn og naturmiljø redegjøres for i planforslaget, men foreslås 
ikke utredet ut over dette. 

 5. Landskap 
Til planforslaget bør det lages Illustrasjoner / vurdering av synlighet med maksimal tilpasning 
i landskapet. 

6. Jordvern 

Det må foretas en vurdering av LNF område som er innenfor varslingsområdet. Redegjøres 
for i planforslaget, men foreslås ikke utredet ut over dette. 

7. Samisk natur- og kulturgrunnlag   

Temaet vurderes ikke som relevant. 

8. Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

De emner som er relevante blir belyst i andre del temaer, temaet behandles ikke som egen 
utredning. 

9. Tilgjengelighet til uteområder og gang- og sykkelveinett   

Tilgjengelighet til områder vil redegjøres for i planforslaget, men foreslås ikke utredet ut over 
dette. 

10. Kriminalitetsforebygging  

I sammenheng med konsekvensutredningen vurderes ikke temaet som beslutningsrelevant 
og foreslås ikke utredet nærmere. 

11. Beredskap og ulykkesrisiko, jf. PBL. § 4-3  

Temaet vurderes som relevant og vil belyses i en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse). 

12. Risiko ved havstigning  

Temaet vurderes ikke som relevant. 

 13. Barn og unges oppvekst vilkår  

Barn- og unges oppvekst vilkår vil være en del av de tema som vektlegges ved utforming av 
utbyggingsløsninger vil redegjøres for i planforslaget, men foreslås ikke utredes ut over 
dette. 

14. Arkitektonisk og estetikk utforming, uttrykk og kvalitet  

Dette er tema som vil vektlegges ved utforming av utbyggingsløsningene og som vil 
redegjøres for i planforslaget, men foreslås ikke utredet ut over dette. 

15. For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene skal 
konsekvensutredningen omfatte vurderinger av dette  
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Tiltaket vurderes ikke å føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene og foreslås 
ikke utredet. 

 

2. Aktuelle utredningsbehov  

Forslag til relevante tema er valgt ut med bakgrunn i tema som er angitt i vedlegg III til 

forskrift om konsekvens utredning. (Se ovenfor) 

 
TEMA 

 
FORELIGGENDE 
GRUNNLAG 

 
METODIKK 

Transportbehov, energiforbruk 

og energiløsninger  

 Energibruk og 

energiløsninger 

 

 Trafikkgenerering 

 Tilgjengelighet for myke 

trafikanter (gang 

/sykkelsti og tursti) 

 

 Trafikksikkerhet og trygg 
skoleveg. 

  
Vektlegges ved utforming av 
utbyggingsløsningene. 
 
Vurdering av trafikkgenerering og 
konsekvenser for tilstøtende vegnett 
ved økt bolig bygging. 
Tilgjengelighet til gang- og 
sykkelveinettet og tursti må 
vurderes. 
Konsekvenser for myke trafikanter 
må vurderes. 
 

Kulturmiljø  
 Arkeologi  

 
I gjeldende kommuneplan er 
kjente kulturminner 
registrert, det må foretas 
supplerende registreringer / 
undersøkelser  
 

 
Undersøkelsesplikten må oppfylles 
før planen kan egen godkjennes av 
kommunen 
 

Risiko - og sårbarhet  
 

 ROS-analyse med bakgrunn i 
veileder” Samfunnssikkerhet i 
arealplanlegging – Kartlegging av 
risiko og sårbarhet”  
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3. Følgende tema er utredet i tråd med planprogram: 

Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger  

Det er utarbeidet en egen trafikkvurdering for Kattemyre, som kan oppsummeres 

slik:  

 
Trafikkvurderingen viser at økt trafikkbelastning vil merkes mest på Urhammerveien og 
Sletteveien. Tallene er basert på erfaringstall, så variasjon kan skje og det er noe usikkerhet i 
tallene.  På grunn av at det ikke forutsettes eneboliger og nærhet til Hellvik stasjon og med 
skole, barnehage, fotballbaner og Hellvikshall som nabo, er det mulig at antallet bilturer som 
produseres ved realisering av planforslaget ligger lavere enn beregnet i denne 
trafikkvurderingen.  
 
I følge Statens Vegvesen sin håndbok N100, veg og gateutforming er A1 med 5m veibredde 
tilstrekkelig som atkomst vei for boligområdet der fartsgrense 30 km/t.  Det er ikke krav til egne 
løsninger for gående og syklende. Med den gode og korte avstand fra nytt boligområde til 
omkringliggende funksjoner er dette løst med interne stier til og fra området.  
Området har tilfredsstillende kollektivdekning og det finnes gode muligheter for gang og 
sykkelbruk. 
 
Det overordnede veinettet, det vil si FV 44 Jærveien, anses å ha en tilfredsstillende standard for 
å tåle en utbygging på 23 nye boliger. Utbyggingen vil ha en marginal betydning totalt sett for 
trafikkavviklingen, da trafikken vil fordele seg i det omkringliggende veinettet.  
 

Energibruk og energiløsninger 
Alle nybygg forutsettes tilknyttet offentlig energiforsyning i området, og at det legges til rette for 
alternativ oppvarmingskilde eksempelvis vedovn, jamfør krav om alternativ oppvarmingskilde i 
teknisk forskrift TEK 10 § 14-7 
 

Kulturmiljø  

Kulturhistoriske registreringer rapport, 51- 2014 sier følgende i sin konklusjon:  
Det ble ikke gjort noen funn av automatisk fredete kulturminner innenfor 
undersøkelsesområdet. Planen er derfor ikke i konflikt med Lov om kulturminner. 

 

Risiko - og sårbarhet  

Oppsummering: 

I forbindelse med forslag til endret reguleringsplan for Kattamyre, Eigersund kommune, er det 
utarbeidet ROS-analyse. Det er identifisert fem hendelser/situasjoner, alle med mindre 
sannsynlighet. Fire med alvorlig konsekvens og en med ubetydelig.  
 
Tiltak som reguleres av lover, forskrifter og regelverk må gjelde uansett hva ROS-analysen 
viser som for eksempel støy- og luft forurensning. 
 

Konklusjon 

Analysen viser at det er relativt lav risiko knyttet til planområdet, resterende risiko kan 
håndteres på en god måte i det videre planarbeidet og i byggesak. Gjennom planlegging og 
risikoreduserende tiltak vil det være mulig å redusere antall uønskede hendelser, eller redusere 
konsekvensen av disse. God planlegging av prosjektet vil bidra til å redusere omfanget av 
eventuelle ulykke. 
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8. VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

1. Overordnede planer 

Planforslaget er en reguleringsendring med KU for å belyse tre emner: Transportbehov, 

energiforbruk og energiløsninger, Kulturmiljø og Risiko og sårbarhet. Dette er gjort etter 

vurdering av kommunen og fylkesmannen, fordi deler av området ligger innenfor LNF 

området i kommuneplanen. 

2. Landskap 

Utgraving og planering av terreng skal begrenses til det absolutt nødvendige for de 

bygninger som skal oppføres på tomten og anlegg for vei, lek og parkering. Overganger til 

eksisterende terreng skal tilpasses, pålegges jord og beplantes. 

3. Stedets karakter og estetikk 

Planforslaget legger til rette for en fortetting i tilknytning til et allerede etablert boligområde 

som i plassering, form og størrelse passer godt inn i terrenget og omgivelsene. Det stilles 

krav til materialbruk av varig kvalitet stedets karakter og estetikk anses derfor ivaretatt. 

4. Hensyn til naboer 

Det er forsøkt å legge bebyggelsen så skånsomt som mulig i terrenget slik at de i minst mulig 

grad vil være til sjenanse for de få naboene som vil se de planlagte tiltakene.  

5. Sol og skygge 

Sol skygge studie er laget for prosjektet og det viser at det vil være rikelig med sol på 

området. Byggene vil ikke skygge for noen naboer. Se for øvrig sol og skyggestudiet som er 

vedlagt. 

6. Ute og oppholdsareal 

Det legges til rette for totalt 4,64 daa uteoppholdsareal innenfor planområdet, det 

tilfredsstiller kravet stilt i kommuneplanen for uteoppholdsareal på 150m2 pr boenhet. 

7. Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi 

Det er utført kulturhistoriske registreringer som munner ut i en Kulturhistorisk rapport, 51- 

2014 sier følgende i sin konklusjon: Det ble ikke gjort noen funn av automatisk fredete 

kulturminner innenfor undersøkelsesområdet. Planen er derfor ikke i konflikt med Lov om 

kulturminner. 

8. Forholdet til kravene i kap II i naturmangfoldloven  

Det er ikke funnet registrerte rødliste arter i området. Kjempeslirekne og parkslirekne er 

registrert som fremmede arter på svartelista. 

9. Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 

Det er ikke registrert friluftsinteresser i dette området, men det antas at skolelever bruke stier 

gjennom området til skolevei. Nærheten til skolen gjør at det antas også at området brukes til 

aktiviteter. 

10. Trafikkforhold 

Se vedlagt trafikkvurdering. 
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11. Barns interesser 

Planforslaget tilrettelegger for gode uteoppholdsareal for barn og unge. Uteoppholdsarealene 

kan disponeres fritt av alle. Det er nærhet til skole og nærmiljøanlegg. Det etableres 

sandlekeplass i området. Tunet der den er planlagt, er tenkt bilfritt. Eksisterende kolle med 

sin urørte natur er en verdi for området og kan være et supplement for fri lek hele året. Det er 

planlagt stier-gangveger gjennom området. Planforslaget ivaretar barn og unges interesser 

innenfor planområdet. 

 

12. Sosial infrastruktur 

a. Skolekapasitet  

I følge kommuneplanen har elevtallet har ved Hellvik barneskole falt betydelig de senere 

årene og skolen har kapasitet til flere elever. Der er pr dags dato ikke oversikt over hvor stor 

overkapasitet det er.  

b. Barnehagedekning 

Den korte avstanden til barnehagen vil også ha sine fordeler, Hellvik barnehage er en 

barnehage på 4-avdelingsnivå og holder til i Tueveie2. Kapasiteten til barnehagen er ukjent 

for forslagstiller. 

13. Universell tilgjengelighet 

Terrenget i primærområde er bratt og ulendt i dag. Det er lagt vekt på å tilpasse boligene 

best mulig i forhold til omgivelsene og seg selv. Hoved gangforbindelser i boligområdet og 

andre gangforbindelser med offentlig funksjon skal primært være trinnfrie og ha maksimal 

stigning 1:12. Gangvegnettet kan suppleres med brattere snarveger, trapper og lignende. 

Flatt og universelt tilgjengelig med en stigning på under 1:20. Rampen mellom de to platåene 

har en stigning på 1:15.  

Det legges til rette for at boligene i B4 og B5 skal være tilgjengelige boliger det samme skal 

50% av boenhetene i B2 og B3 være. 

14. Energibehov – energiforbruk 

Ivaretas i teknisk forskrift. 

15. Ros -analyse 

Se vedlagt Risiko og sårbarhetsanalyse. 

16.  Jordressurser /landbruk  

Hos skog og landskap er arealene innenfor primært planområdet ikke karakterisert som 

fulldyrket, overflatedyrket eller innmarksbeite. Og er dermed vurdert til å ikke ha 

jordbruksmessig verdi.  

17.  Teknisk Infrastruktur 

Teknisk infrastruktur ligger allerede etablert inn ii Urhammerveien og det vurderes som 

uproblematisk å knytte seg til eksisterende infrastruktur for ny bebyggelse. 

 

18. Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Ingen kjente 
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19. Interessemotsetninger 

Et nytt boligområde vil som regel innebære endringer for omkringliggende områder, i dette 

tilfelle anses det som positivt å tilføre område ny bosetting. Det er i tråd med overordna 

politiske føringer om å fortette i område som ligger i nærhet til kollektive akser. Med en 

nærhet på ca. 1 km til tog stopp på Hellvik og en god dekning på togtider vil dette område 

kunne være et attraktivt boligområde for også de som ønsker å pendle til Nord Jæren.  

Konsekvensene knyttet til trafikk er redegjort i egen trafikkvurdering. Nærheten til skole og 

tilknytning til allerede etablert boligfelt er også positivt. Det anses at det å tilføre område 

varierte typer av boliger, som kan passe for forskjellige aldersgrupper er positivt. 

9. INNKOMNE INNSPILL 

Merknader ved varsel om planprogram (sammendrag av merknadene med 

forslagstillers kommentar) 

Datert Innkomne merknader Forslagsstillers 
kommentar  

052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv 
Da det tidligere er registrert flere automatisk freda 
kulturminner/kulturminnefelt i nærområdet i form av gravfelt ID 
65410 og 34256, finner vi det nødvendig å befare planområdet 
før vi kan gi endelig uttale til planen. Dette for å avgjøre om det 
er potensial for ikke-registrerte automatisk freda kulturminner, 
primært i form av bosetnings-/aktivitetsspor under dagens 
markoverflate, og som kan komme i konflikt med planforslaget. 
 
Vi kan likevel ikke kreve befaring utført før det ferdige 
planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. All erfaring tilsier 
imidlertid at tiltakshaver har nytte av å få utført befaring på et 
tidlig tidspunkt i planprosessen. 
 
Kostnadene ved første synfaring vil ikke bli belastet 
tiltakshaver. 
Det må imidlertid understrekes at det kan bli behov for 
ytterligere registreringer etter denne første synfaringen.  
 
Vi ber også om å få tilsendt tilleggsopplysninger i form av 
dyrkingsplaner etter 1970, samt evt. trase for eksisterende 
vannledning, kabler og lignende, innenfor planområdet da slike 
inngrep i planområdet kan redusere potensialet for bevarte 
automatisk freda kulturminner. 
 
Vi vil kunne gi endelig uttale til planen når resultatet av 
befaringen, og om nødvendig ytterligere registreringer, 
foreligger og forholdet til evt. automatisk freda kulturminner er 
avklart.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tas til etterretning 
 
 
 
 
 
 
Har bedt kommunen 
om å oversende 
dette. 
 
Undersøkelsesplikte
n må oppfylles før 
kommunen kan 
egen godkjenne 
planen. 

16062014 
 

Statens vegvesen på vegne av Rogaland fylkeskommune 
som  vegeiger av fv 44.  
Planprogram 
Etablering av nye boliger i området vil medføre en utvidet bruk 
av kryss mot fv. 44. I planen må det gjøres en enkel 
trafikkanalyse som belyser trafikkøkning og kjøremønster. Det 

I planprogrammet er 
det allerede sagt at 
det skal gjøres en 
vurdering av 
trafikkgenerering og 
konsekvenser for 
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er to mulig adkomster til fv. 44 fra planområdet, og 
trafikkanalysen må si noe om hvilken fordeling det vil være av 
trafikken til disse kryssene. 
 
Trafikksikkerhet må også belyses. Planområdet ligger i 
nærheten av Hellvik barneskole, og vi gir et faglig råd om at 
forhold for barn og unge i trafikken belyses i planen. 
 
Det savnes også et punkt angående støy i planprogrammet. 
Viser til støyretningslinjen T- 1442/2012. 
 
Ber om at planprogrammet suppleres med temaene 
trafikkanalyse, trafikksikkerhet og støy. 
 
Reguleringsplan 
Krysset fv.44 x Sletteveien må utbedres mht sikt. Krav til frisikt 
er 10 x 105m. Det må også påregnes krav om utbedring av 
krysset fv. 44 x Hellviksveien.  
 
Det vises i den forbindelse til reguleringsplan for forretning 
med tilhørende funksjoner, planid 20130004, hvor det (i vårt 
brev datert 06062013, med referanse 2013/062395-002) også 
er stilt krav til utredning av krysset fv. 44 x Hellviksveien. 
 
Planen må omfatte følgende reguleringsbestemmelser: 
 

 Før det kan gis brukstillatelse til boliger skal kryss mot 
fv. 44 utbedres med hensyn til frisikt. Opparbeidet kryss 
skal godkjennes av Statens Vegvesen før brukstillatelse 
kan gis. 

 Tekniske planer for fv. 44 og fv. 66 skal fremvises 
Statens vegvesen før byggetillatelse kan gis. 
 

Kulepkt 1 er et rekkefølgekrav. 

tilstøtende vegnett. 
Det er etter dialog 
med Svv tatt inn 
presiseringer i 
planprogrammet 
som gjør dette 
tydeligere.  
Vi har fått 
tilbakemelding fra 
SVV før 
planprogrammet ble 
godkjent at de anser 
at deres merknader 
mht planprogram 
som etterfulgt. 
 

De aktuelle tema blir 

fulgt opp i arbeidet 

med planen og ku. 

 

I forbindelse med 
planarbeidet er det 
laget en 
trafikksikkerhets 
vurdering, denne 
svarer på om det er 
aktuelt å ta inn 
rekkefølgekrav. 

16062014 Felles brukerutvalg , Eigersund kommune. 
- Ber om at universellutforming legges til grunn i 

planprogrammet. 
 

Det aktuelle tema 
blir fulgt opp i 
arbeidet med planen 
og ku (jfr. 
kommuneplanens 
bestemmelser og 
retningslinjer) 

16062014 
 

Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen 
Planområdet omfatter eksisterende reguleringsplan for 
Kattmyre, godkjent i 1998, og med en utvidelse i nord i et 
område som i kommuneplanen er vist til LNF-formål. 
 
Med varselet følger planprogram med forslag til 
konsekvensutredninger. Det antas at planen utløser virkning 
på miljø og samfunn særlig hva gjelder kulturminner og trafikk.  
Det vises her til brev av 26.06.14 fra fylkeskommunens 
kulturavdeling. 
 
Vedlagt planprogram med utredningskrav synes å dekke de 
avklaringsbehov som er nødvendige for utarbeidelse av gode 
detaljplanløsninger.  

I planprogrammet er 
det sagt at:  
Barn- og unges 
oppvekst vilkår vil 
være en del av de 
tema som 
vektlegges ved 
utforming av 
utbyggingsløsninger 
og det vil redegjøres 
for i planforslaget.  
 
 
De resterende 



 

 
 

Planbeskrivelse reguleringsendring Kattamyre Plan nr. 19880006_01 

43 

 
Fra fylkesrådmannens side vil det særlig bli vektlagt hensynet 
til barn- og unge, ikke bare i forhold til gang- og sykkelvegnett, 
men også ved utforming av gode uteoppholdsareal som 
foretrukket sted for lek og aktiviteter. 
 
Mangel på slike områder med høy kvalitet som sikrer mot støy 
og trafikk, vil vanligvis lede til innsigelse fra regional 
planmyndighet. 
 
Tilsvarende vil gjelde for kravene til arealeffektiv utnyttelse der 
nærhet til høyverdig kollektivtransport som Jærbanen 
forutsetter høy tetthet.  
 
Selv om LNF-området er karakterisert som tilnærmet 
uproduktivt jordbruksareal, må planen likevel gi en 
dokumentasjon av virkningen ved en omdisponering som her 
er foreslått, siden dette gjelder et markert avvik fra 
kommuneplanens arealformål.  
 
I dette ligger også virkning på verdifullt kulturlandskap som i 
rundskriv fra Landbruks- og matdepartementet fra mai 2005, 
likestiller kulturlandskapet med arealenes produksjonsverdi.  
 
Tap av kulturlandskap kan gi grunnlag for innsigelse. 
 
Fylkesrådmannen har ingen ytterligere merknader til saken på 
dette nivå i planprosessen. 
 

punkter tas til 
orientering og de 
aktuelle temaene blir 
fulgt opp i arbeidet 
med detaljplan og 
KU 
 

19062014 Bjarne Slettebak  
Det vises til tilsendt varsel.  
Min eiendom er Hellviksveien 14. Den grenser opp til det 
aktuelle området. 
 
Veien mellom Hellviksveien og Urhammerveien mot nordvest 
er adkomst for Hellviksveien 14, 16 og 18. Dette er en 
privatvei. 
 
Den må ikke brukes som adkomst for kjøretøy til ny 
bebyggelse innenfor området. 
 
Den har svært dårlig framkommelighet – for større kjøretøy. 
 
Den er egentlig bare en opp gruset kjerrevei, og tåler ikke 
trafikkbelastning  
 
Da boligene langs Urhammerveien i sin tid ble bygget, skulle 
strekningen jeg omtaler stenges for gjennomkjøring for biler. 
Det ble ikke gjort. Det må nå bli gjort. 
 
Eventuell bygging på den nordlige delen av det aktuelle 
området må være småhusbebyggelse som i hovedsak følger 
det eksisterende terrenget – terrenghøyde. 
 
 

 
Tas til orientering 

Det er ikke 
tenkt at 
denne skal 
benyttes som 
en avkjørsel 
område som 
skal 
planlegges.  
 
Stenging må 
kommunen 
effektuere . 
 
Arkitektonisk, 
estetikk utforming, 
uttrykk og kvalitet er 
tema som vil bli  
vektlagt ved 
utforming av 
utbyggingsløsningen
e og som vil 
redegjøres for i 
planforslaget.  
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10. AVSLUTTENDE KOMMENTAR 

 

Planforslaget for primærområdet omfatter et nytt boligområde med 23 boenheter.  

Det er lagt vekt på god terrengtilpasning av veg for å unngå store terrenginngrep. 

Rekkehusene, tomannsboligene og seksmannsboligene ligger terrassert i forhold til 

hverandre, og vil med dette gi variasjon i bebyggelsen samt tilfredsstillende utsikt for 

boligene.  

 

For å ivareta teknisk forskrift er 11 av 23 boliger tilgjengelige boliger. Samtidig er det lagt 

vekt på at deler av utearealet er universelt utformet. Lekeplassen er tilnærmet flat, og noen 

av boligene får tilfredsstillende adkomst med stigning 1:20. Boligene er plassert godt i 

terrenget for å utnytte omgivelsene og henvender seg mot tunet med sin tilpassede 

arkitektur. 

 

Boligprosjektet ivaretar barn og unges interesser i forhold til lek, men åpner også for et 

samlingspunkt for områdets eksisterende beboere. Både lekeplass og oppholdsareal er 

skjermet fra all biltrafikk. Området ligger i enden av en blindveg, og vil derfor ikke preges av 

gjennomgangstrafikk. Det gjør området til et trygt og godt bomiljø. 

 

Det er en styrke med planen generelt at den anlegges i tilknytning til et større boligområde 

og i nær tilknytning til eksisterende skole. Dette bidrar samlet til et bredere tilbud av 

møtesteder samt ulik alder og bakgrunn på barn/unge ved skolegang og andre sosiale 

arenaer.  
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