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Detaljregulering for boligområde B14 Åsatua gnr. 60 bnr. 45 m.fl. 2. 
gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for Åsatua boligområde B14 gnr. 60/bnr. 45 m.fl. på 
Hellvik har vært til offentlig ettersyn. 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 vedtas med alt 2 - Løsning med gang og sykkelveg 
som er kjørbar til eiendommene og er sperret for gjennomkjøring jfr. forslag til vedtak. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for Åsatua boligområde B14 gnr. 60/bnr. 45 m.fl. på 
Hellvik alt. 2 - Løsning med gang og sykkelveg som er kjørbar til eiendommene og som er sperret for 
gjennomkjøring vedtas med kart sist revidert 16.02.16 og bestemmelser sist revidert 17.02.16 vedtas 
som fremlagt. 
Bestemmelser: 
1. Endring av §8 2 avsnitt; «Lekeplassene skal opparbeides i tråd med en enhver tid gjeldende 

forskrift og o_LEK1 skal opparbeides etter planer godkjent av kommunen. For f_lek3 gjelder at 
terrenget skal være planert, tilsådd/gruset og det skal etableres minimum huskestativ, 
plattform med rutsjebane, gyngedyr, sandkasse og bord/ benker pr. lekeplass.» 

2. «Alle husstandene i boligfeltet skal gå sammen om å etablere og være medlem i feltets 
velforening. Eigersund kommune er grunneier av alle lekeplassareal i boligfeltet. Boligfeltets 
velforening skal gjennom skriftlig avtale med kommunen overta eierskap til lekeplassutstyr på 
små/enkle lekeplasser (sandlekeplasser), samt stå ansvarlig for fremtidig drift- og vedlikehold 
av disse lekeplassene. Dersom lekeplassen midlertidig avvikles, vil lekeplassutstyret tilfalle 
kommunen.» 

Andre forhold: 



3. Det er ønskelig at det inngås utbyggingsavtale for dette planområdet. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 08.03.2016 
 
PTU - behandling: 
Forslag fra Kjell Vidar Nygård (Høyre) 
 
"På fremlagte plan forlenges fortau fram til oppkjørsel til eksisterende boliger. Snuhammer 
innarbeides der det er hensiktsmessig i forhold til denne forlengelsen." 

 
Det ble foretatt befaring i saken. 
                                                 ---- 0 ---- 

Votering: 
Rådmannens innstilling med Nygårds tillegg enstemmig vedtatt. 

 
 
 
PTU-051/16 vedtak: 
 
Planteknisk utvalg innstiller til Kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for Åsatua boligområde B14 gnr. 60/bnr. 45 m.fl. på 
Hellvik alt. 2 - Løsning med gang og sykkelveg som er kjørbar til eiendommene og som er sperret for 
gjennomkjøring vedtas med kart sist revidert 16.02.16 og bestemmelser sist revidert 17.02.16 vedtas 
som fremlagt. 
Bestemmelser: 
1. Endring av §8 2 avsnitt; «Lekeplassene skal opparbeides i tråd med en enhver tid gjeldende 

forskrift og o_LEK1 skal opparbeides etter planer godkjent av kommunen. For f_lek3 gjelder at 
terrenget skal være planert, tilsådd/gruset og det skal etableres minimum huskestativ, 
plattform med rutsjebane, gyngedyr, sandkasse og bord/ benker pr. lekeplass.» 

2. «Alle husstandene i boligfeltet skal gå sammen om å etablere og være medlem i feltets 
velforening. Eigersund kommune er grunneier av alle lekeplassareal i boligfeltet. Boligfeltets 
velforening skal gjennom skriftlig avtale med kommunen overta eierskap til lekeplassutstyr på 
små/enkle lekeplasser (sandlekeplasser), samt stå ansvarlig for fremtidig drift- og vedlikehold 
av disse lekeplassene. Dersom lekeplassen midlertidig avvikles, vil lekeplassutstyret tilfalle 
kommunen.» 

Andre forhold: 
3. Det er ønskelig at det inngås utbyggingsavtale for dette planområdet. 

Kart: 

4. På fremlagte plan forlenges fortau fram til oppkjørsel til eksisterende boliger. 



          Snuhammer innarbeides der det er hensiktsmessig i forhold til denne forlengelsen. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 14.03.2016 
 
KS - behandling: 
Votering: 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 

 
 
 
KS-007/16 vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for Åsatua boligområde B14 gnr. 60/bnr. 45 
m.fl. på Hellvik alt. 2 - Løsning med gang og sykkelveg som er kjørbar til eiendommene og som er 
sperret for gjennomkjøring vedtas med kart sist revidert 16.02.16 og bestemmelser sist revidert 
17.02.16 vedtas som fremlagt. 
Bestemmelser: 
1. Endring av §8 2 avsnitt; «Lekeplassene skal opparbeides i tråd med en enhver tid gjeldende 

forskrift og o_LEK1 skal opparbeides etter planer godkjent av kommunen. For f_lek3 gjelder at 
terrenget skal være planert, tilsådd/gruset og det skal etableres minimum huskestativ, 
plattform med rutsjebane, gyngedyr, sandkasse og bord/ benker pr. lekeplass.» 

2. «Alle husstandene i boligfeltet skal gå sammen om å etablere og være medlem i feltets 
velforening. Eigersund kommune er grunneier av alle lekeplassareal i boligfeltet. Boligfeltets 
velforening skal gjennom skriftlig avtale med kommunen overta eierskap til lekeplassutstyr på 
små/enkle lekeplasser (sandlekeplasser), samt stå ansvarlig for fremtidig drift- og vedlikehold 
av disse lekeplassene. Dersom lekeplassen midlertidig avvikles, vil lekeplassutstyret tilfalle 
kommunen.» 

Andre forhold: 
3. Det er ønskelig at det inngås utbyggingsavtale for dette planområdet. 
Kart: 
4. På fremlagte plan forlenges fortau fram til oppkjørsel til eksisterende boliger. 
          Snuhammer innarbeides der det er hensiktsmessig i forhold til denne forlengelsen. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 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: 

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


PTU instiller til kommunestyret som fatter vedtak i saken. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 

Detaljregulering for Åsatua boligområde B14 gnr. 60/bnr. 45 m.fl. på Hellvik – 2. 
gangsbehandling 
 
1. Innledning og bakgrunn 
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for Åsatua boligområde B14 gnr. 60/bnr. 45 m.fl. på 
Hellvik har vært til offentlig ettersyn og fremmes nå for endelig behandling. 
 
Planområdet ligger innforbi rektangelet vist på kartet: 
 

 
 
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 og lokalsamfunnet på Hellvik.   
 
2.2 Reguleringsplan 
Det er ikke reguleringsplan for området fra tidligere. 
 
3. Høring og oggentlig ettersyn 
Planen er sendt på høring og offentlig ettersyn til grunneiere, naboer, statlige og regionale 
myndigheter og kunngjort i Dalane Tidende og på kommunens hjemmeside. 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 blir vedtatt med følgende: 





 
Kart: 

1. Kart alt. 2 - løsning med gang og sykkelveg som er kjørbar til eiendommene og som er 
sperret for gjennomkjøring sist revidert 16.02.16  

Bestemmelser: 
2. Bestemmelser alt. 2 - løsning med gang og sykkelveg som er kjørbar til eiendommene og 

som er sperret for gjennomkjøring sist revidert 17.02.16. 
3. Endring av §8 2 avsnitt; «Lekeplassene skal opparbeides i tråd med en enhver tid gjeldende 

forskrift og o_LEK1 skal opparbeides etter planer godkjent av kommunen. For f_lek3 gjelder 
at terrenget skal være planert, tilsådd/gruset og det skal etableres minimum huskestativ, 
plattform med rutsjebane, gyngedyr, sandkasse og bord/ benker pr. lekeplass.» 

4. «Alle husstandene i boligfeltet skal gå sammen om å etablere og være medlem i feltets 
velforening. Eigersund kommune er grunneier av alle lekeplassareal i boligfeltet. 
Boligfeltets velforening skal gjennom skriftlig avtale med kommunen overta eierskap til 
lekeplassutstyr på små/enkle lekeplasser (sandlekeplasser), samt stå ansvarlig for fremtidig 
drift- og vedlikehold av disse lekeplassene. Dersom lekeplassen midlertidig avvikles, vil 
lekeplassutstyret tilfalle kommunen.» 

 
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. Det er utarbeidet to alternative planer: 

 



 
 
En har forelagt saken for veg og utemiljø som uttaler at «forslaget med stengning av dagens kjørevei, 
og omgjøring til GS-vei med adkomst til 3 eksisterende boliger, er det forslaget som vil gi best 
trygghet for myke trafikanter. Alternativt forslag med etablering av fortau langs eksistende kjørevei 
vil medføre en del gjennomgangstrafikk i Åsatua. Dersom veien stenges for gjennomkjøring vil dette 
ikke bare gi trygghet for myke trafikanter, men også for beboere i det nye boligfeltet vil det bli 
betydelig mindre trafikk dersom veien stenges. Det er dog en klar forutsetning at fylkesvei 66 må 
utbedres, samt at Åsatua blir stengt fysisk med bom.» 
 
Rådmanenn har lagt dette til grunn og anbefaler at en velger alt 2 der vegen omgjøres til gang og 
sykkelveg som er kjørbar til eiendommene og er sperret for gjennomkjøring gjennom Åsatua. Dette 
er innarbeidet i fremlegg til vedtak. 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse 
Det er 10  eksisterende boliger i planområdet.  
  
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.  
 
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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/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 planforslaget.  
 
Det er vist 2 lekeområde i området og det er stilt kvalitetskrav til innhold av disse. Den største skal 
utformes som en kvartalslekeplass og skal overtas av kommunen og skal utformes etter planer 
godkjent av Eigersund kommune. Boligområdet er såpass stort at det bør etableres kvartalslekeplass 
i tilknytning til området jfr. at det skal etableres 75 nye boenheter der. Dette er ogsånødvendig for at 
Fylkesmannen skal trekke sin innsigelse. Denne skal også inneha funksjon som sandlekeplass.  
 
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. 
 
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 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/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 

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Radongass  x   Grønn Ikke kjent.  

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

Hendelse/Situasjon Fare 
tilstede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 



 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Viltområde  X 2 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
12.3 Kulturminner/kulturmiljø 

Hendelse/Situasj
on 

I 
konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorligh
et 

Kommentar/Tilt
ak 

 J
a 

Ne
i 

Sannsynlighet
? 

Konsekven
s 

  

 



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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 



 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Sol og skygge x  1 1 Grønn  

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/Tiltak 

 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 har vært 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/Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn 

 X 1 1 Grønn  

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/Tiltak 

 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. Rekkefølgekrav i planen 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 
Rekkefølgekrav X  1 1 Grønn  

Før det gis rammetillatelse til opparbeidelse av bebyggelse og anleggsarbeid i planområdet, skal det 
foreligge godkjente tekniske planer.  
Før det gis igangsettingstillatelse for ny boligbebyggelse skal det være utarbeidet godkjente 
utomhusplaner for lekeplasser og turveger.  
Før det gis brukstillatelse for ny boligbebyggelse innenfor planområdet skal:  

· Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur være opparbeidet i tråd med godkjent teknisk 
plan.  

· Utbedring av kryss, kjøreveg og fortau fra fv. 44 langs fv. 66 og frem til Hellvik stasjon, og 
krysset fv. 66 Stasjonsveien x Åsatua være opparbeidet i tråd med plan. Det stilles som 
forutsetning at drens-/overvann ikke ledes inn i jernbanens drenssystem.  

· Tekniske planer for alle tiltak som berører fv. 44 og fv. 66 skal være godkjent av Statens 
vegvesen og Jernbaneverket før byggetillatelse kan gis.  

· Opparbeidet kryss skal godkjennes av Statens vegvesen før brukstillatelse kan gis.  
· Fortau, o_SF1, langs fv. 66 og frem til Hellvik stasjon skal være etablert før 

igangsettingstillatelse for første bolig gis.  
· Pumpestasjonen i krysset fv. 66 Stasjonsveien x Åsatua må være flyttet og godkjent av 

Eigersund kommune - Vann og avløp før brukstillatelse for nye boliger kan gis.  
· Tilfredsstillende sikringsanordninger i tråd med Jernbaneverkets tekniske regelverk avsnitt 

3.2.3 skal være etablert langs fv. 66 Stasjonsveien langs med jernbanesporet og dette skal 
være godkjent av Jernbaneverket før tiltak kan iverksettes. Alle tiltak nærmere jernbanen 
enn 9 meter pluss eventuell høydeforskjell dersom vegen ligger høyere enn jernbanen skal 
godkjennes av Jernbaneverket. Drens-/overvann skal ikke ledes inn i jernbanens 
avløpssystem. Skur for sykkelparkering skal flyttes til egnet sted på stasjonsområdet etter 
samråd med Jernbaneverket.  



· Fortau o_SF2, o_SGS1-2, skal være etablert før det kan gis brukstillatelse for nye boliger.  
· Fortau o_SF4 og o_SF5 skal være etablert før det gis brukstillatelse til nye boliger i feltet B3 

til B10.  
· Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor felt B3 – B10 skal offentlig lekeplass, 

o_LEK1, være ferdig opparbeidet.  
· Før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse innenfor felt B1 – B2 og B19 skal felles 

lekeplass, f_LEK3, være ferdig opparbeidet.  

 

16. 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 at en velger alt. 2  - løsning med gang og sykkelveg som er kjørbar til 
eiendommene og som er sperret for gjennomkjøring vedtas med kart sist revidert 16.02.16 og 
bestemmelser sist revidert 17.02.16 med de endringene som fremkommer i fremlegg til vedtak.  
 

17. Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente 

Driftsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Investeringsmessige forhold Inneværende 
år 

Neste år År 3 

    

Sum    

 

Alternative løsninger:  
Forslag til reguleringsendring for detaljregulering for Åsatua boligområde B14 gnr. 60/bnr. 45 m.fl. på 
Hellvik alt. 2 - Løsning med gang og sykkelveg som er kjørbar til eiendommene og som er sperret for 
gjennomkjøring vedtas med kart sist revidert 16.02.16 og bestemmelser sist revidert 17.02.16 vedtas 
som fremlagt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
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