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244/16 Planteknisk utvalg 25.10.2016 

 
 

Detaljregulering for boliger gnr. 60 bnr. 8 - Kvidingveien, Hellvik, Første gangs 
behandling 
 

Sammendrag: 
En har mottatt forslag til reguleringsplan for boliger gnr. 60 bnr. 8 m.fl. - Kvidingsveien, Hellvik. Det 
legges opp til inntil 28 nye boliger i planområdet. En har hatt et godt samarbeid med tiltakshaver og 
en vurderer at planen i hovedsak ivaretar de hensynene som er sentrale når det gjelder denne type 
reguleringsplaner. En vurderer det slik at man i planen har funnet en hensiktsmessig avveining 
mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på 
en tilfredsstillende måte. Det er fremkommet en del merknader i forbindelse med planprosessen. De 
fleste av disse er innarbeidet i planforslaget. 
 
Rådmannen anbefaler at Planteknisk utvalg vedtar å legge reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn 
etter at det er gjort følgende endringer på reguleringsplankartet og i regulerings-bestemmelsene: 
 
Reguleringsplanen: 

· Byggegrense 4 m tegnes på sør for lekeplassen. 

 
Reguleringsbestemmelsene: 

· § 2.6. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boenheter i 
område BKS 1 eller BBB 1 skal krysset mellom Fv. 44 og Sletteveien, samt fortau SF 2 og SF 
3 være opparbeidet i samsvar med planer godkjent av Statens vegvesen (krysset) og 
Eigersund kommune (fortauene). 

· § 3.5. Tilføyelse på slutten av paragrafen: «…, med unntak av på sørsiden av lekeplassen, 
der byggegrensen er 4 m mot lekeplassen.» 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Forslag til reguleringsplan for gnr. 60, bnr. 8 m.fl. Kvidingsveien med bestemmelser datert den 
16.09.16, plankart datert den 16.09.16 og planbeskrivelse datert den 16.09.16 legges ut til offentlig 
ettersyn etter at følgende endringer er gjennomført på plankartet og i bestemmelsene: 
Reguleringsplanen: 

· Byggegrense 4 m tegnes på sør for lekeplassen. 



 
Reguleringsbestemmelsene: 

· § 2.6. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boenheter i 
område BKS 1 eller BBB 1 skal krysset mellom Fv. 44 og Sletteveien, samt fortau SF 2 og SF 
3 være opparbeidet i samsvar med planer godkjent av Statens vegvesen (krysset) og 
Eigersund kommune (fortauene). 

· § 3.5. Tilføyelse på slutten av paragrafen: «…, med unntak av på sørsiden av lekeplassen, 
der byggegrensen er 4 m mot lekeplassen.» 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 
 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 25.10.2016 
 
PTU - behandling: 
Forslag fra Roald Eie (Fremskrittspartiet) 
 
«Følgende, punkt 1 under reguleringsbestemmelsene i rådmannens innstilling tas bort: 

· § 2.6. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boenheter i 
område BKS 1 eller BBB 1 skal krysset mellom Fv. 44 og Sletteveien, samt fortau SF 2 
og SF 3 være opparbeidet i samsvar med planer godkjent av Statens vegvesen 
(krysset) og Eigersund kommune (fortauene).» 

 
Forslag fra Lilly Remme Brunel (Høyre) 
 
"Forslag til reguleringsplan for gnr. 60, bnr. 8 m.fl. Kvidingsveien med bestemmelser datert den 
16.09.16, plankart datert den 16.09.16 og planbeskrivelse datert den 16.09.16 legges ut til offentlig 
ettersyn med følgende tilleggs endring: 
 
Kart: 
- Samleveien med fortau forlenges i hele planens lengde med 6 meters bredde. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11." 

 
                                             ---- 0 ---- 
DAG RUNE SKÅR (FRP) erklærte seg inhabil i saken i det han eier bolig i området som skal reguleres, 
jf. Fvl § 6.a, og trådte ut. Planteknisk utvalg hadde ingen merknader, og Roald Eie (FRP) tok sete. 
                                              ---- 0 ---- 

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

Votering: 
Eies forslag til at punkt 1 under bestemmelsene strykes falt med 8 stemmer mot 3 stemmer for 
(FRP+SP). 
Brunells forslag vedtatt med 8 stemmer mot 3 stemmer (Tove H.Løyning,AP+FRP) 
Rådmannens øvrige innstilling enstemmig vedtatt. 

 



 
 
PTU-244/16 vedtak: 
 
Forslag til reguleringsplan for gnr. 60, bnr. 8 m.fl. Kvidingsveien med bestemmelser datert den 
16.09.16, plankart datert den 16.09.16 og planbeskrivelse datert den 16.09.16 legges ut til offentlig 
ettersyn etter at følgende endringer er gjennomført på plankartet og i bestemmelsene: 
Reguleringsplanen: 

· Byggegrense 4 m tegnes på sør for lekeplassen. 

Reguleringsbestemmelsene: 
· § 2.6. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boenheter i område 

BKS 1 eller BBB 1 skal krysset mellom Fv. 44 og Sletteveien, samt fortau SF 2 og SF 3 være 
opparbeidet i samsvar med planer godkjent av Statens vegvesen (krysset) og Eigersund 
kommune (fortauene). 

· § 3.5. Tilføyelse på slutten av paragrafen: «…, med unntak av på sørsiden av lekeplassen, 
der byggegrensen er 4 m mot lekeplassen.» 

Kart: 

·Samleveien med fortau forlenges i hele planens lengde med 6 meters bredde. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 
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: 
Planteknisk utvalg avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn eller ikke. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen. 
 

Detaljreguleringsplan for boliger mv. på gnr. 60 bnr. 8 m.fl. - Kvidingsveien, Hellvik, 1. 
gangsbehandling 
 
Plankontoret har mottatt forslag til detaljregulering for boliger mv. på gnr. 60 bnr. 8 m.fl. - 
Kvidingsveien, Hellvik, hvor tiltakshaver ønsker å etablere boliger med tilhørende funksjoner. 
Planområdet ligger innenfor rektangelet vist på kartet: 
 

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


 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan/kommunedelplan 
Søndre del av planområdet er vist som eksisterende boligområde og LNF-område, og nordre del som 
nåværende Andre typer bebyggelse og anlegg, i gjeldende kommuneplan for Eigersund, vedtatt i 
2011.   
 
 
 

 
 
 
2.2 Reguleringsplan 
Det er en gjeldende reguleringsplan som dekker området der Sletteveien, Kvidingsveien og Åsatua 
møtes: Reguleringsplan for Gnr. 60, bnr. 466 m.fl., Deler av Sletteveien Del 2, vedtatt av 
Kommunstyret den 28.02.05. I området ved vegen Åsatua grenser planområdet for den planen som 
nå er til behandling inn mot reguleringsplanen for Åsatua, boligområde B 14 (gnr. 60, bnr. 45 m.fl.). 



 
3. Varsel om regulering 
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
oppstart er kunngjort i Dalane Tidende. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med plan- og 
bygningslovens bestemmelser.  
 

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

Offentlige merknader 

1.  Statens vegvesen · Avkjørsler, kryss, byggegrense, annen 
veggrunn og støy 

O 

2.  Rogaland fylkeskommune, 
regionalplan 

· Utnyttelsesgrad, uteoppholds-arealer, 
turvegen, landskaps-tilpasning, biologisk 
mangfold 

E / J 

3.  Rogaland fylkeskommune, kultur · Automatisk fredede kulturminner, plikt til å 
varsle ved funn 

E / J 

4.  Jernbaneverket · Positivt med fortetting nær 
jernbanestasjonen 

O 

5.  Landbrukskontoret · Jordbruksareal, ny vei til Tuå E 

Private merknader 

1.  Hellvik bedehus · Høyde på boliger nær bedehuset, avstand 
mellom ny veg og bedehuset 

O / N / J 

2.  Advokatfirmaet Stangeland, pva. 
Ole Tom Dirdal 

· Vei til Tuå, bredde på Kvidings-veien, 
utvidelse i kryss, bygge-grenser 

E / N / J 

3.  Roger Rasmussen · Jordbruksjord J 

INNSENDTE MERKNADER 

  Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

Offentlige uttaler 

1.  Statens Vegvesen · Krav til avkjørsel og kryss 
· Krav til byggegrenser 
· Krav om annen veggrunn langs Fv. 

44 
· Krav til at støyretningslinjene 

følges. 

O Innspillet er ivaretatt i plan-
dokumentene som er innsendt 

2.  Rogaland 
fylkeskommune, 

· Utnyttelsen i området bør være E 

 
Byggeområdene for boliger (både 
nye og eksisterende) utgjør til 



regionalplan relativt høy 

 
 
 
 

· Viktig å sikre tilgang til gode 
uteoppholdsarealer for varierte 
brukergrupper. 

· Viktig å opprettholde turveien 
gjennom planområdet 

· Jordsmonn bør ved utbygging 
flyttes og utnyttes til jordforbedring 
i andre områder. 

· Bebyggelsen bør tilpasses det 
landskapselementet som skogen 
langs Åsatua utgjør.  

· Det er potensiale for å finne 
småsalamander i våtmarks-
området. Må forsøke å unngå 
påvirkning av dette området. 

 
 
 
 
J 

 
 
J 

 
E 

 
 
 
J 

 
 
E 

sammen 15 daa. Med inntil 28 nye 
boliger og 4 eksisterende som 
videreføres, synes ikke rådmannen 
at utnyttelsen er for lav. 
Forholdet synes ivaretatt. Følges 
opp ved søknad om tillatelse til 
tiltak 
Ivaretatt i planforslaget 

 
Planforslaget medfører ikke 
bygging på dyrket mark 

 
 
Ivaretatt i planforslaget 

 
 
Det er ikke funnet 
småsalamander, jf. naturbasen. 
Våtmarksområdet berøres i liten 
grad av utbyggingen som er 
foreslått 

3.  Rogaland 
fylkeskommune, 
kulturavdelingen 

 
 
 

· De vurderer det slik at det ikke er 
potensiale for funn av automatisk 
fredede kulturminner i 
planområdet. 

· Krav om at eventuelle funn blir 
varslet strak og at arbeidet blir 
stanset  

E 

 
 
 
J 

Tatt til etterretning 

 
 
 
Tatt inn i regulerings-
bestemmelsene § 3.4 

4.  Jernbaneverket · De ser det som positivt at det 
legges opp til ny bolig-bebyggelse 
kun 300 m gangavstand fra 
jernbane-stasjonen 

O Tas til orientering 

5.  Jordbrukssjefen · Planen berører jordbruks-areal 
· Ny vei til Tuå er planlagt over dyrket 

mark 
· Anbefaler at ny vei til Tuå legges et 

annet sted 

 

E 

 
E 

 
E 

Innlevert plan berører 
jordbruksjord i meget liten grad. 
Denne vegen er tatt ut av 
planforslaget 
Se ovenstående merknad 

Private merknader 

1.  Hellvik bedehus · Plan for utbygging av bede-huset i 
østlig retning er lagt på is, men kan 
bli tatt opp igjen seinere. 

· Ønsker at det ikke plan-legges 
annet enn lave eneboliger nær 
grensen mot bedehuset. 

 
 

O 

 
 
 
N 

 
 
 
 

Planforslaget åpner for at 
bedehuset kan utvides mot øst og 
nord.  

 
Planforslaget viser bygning med 
maksimal mønehøyde 12 m minst 
4 m fra eiendomsgrensen. 
Avstanden fra bedehuset til 
eiendomsgrensen i øst er om lag 
31 m. 



· Ved eventuell omlegging eller 
opparbeidelse av ny vei forbi 
bedehuset, ber de om at den 
kommer med en viss avstand fra 
husveggen.  

 
J 

Kjørebanen på Kvidingsveien er 
lagt 5 m fra bedehusveggen. 

2.  Advokatfirmaet 
Stangeland, pva. Ole 
Tom Dirdal 

· Startpunkt for vei til Tua må flyttes 
· Det må avsettes tilstrekkelig med 

vegareal i Kvidingsveien for 
eventuell framtidig kommunal veg 
til Tuå. 

· Avviser alle planer som reduserer 
dyrket mark på bnr. 8, herunder 
utvidelse av kryss på dette bruket. 

· Alle byggegrenser må være minst 4 
m fra bnr. 8 

E 

 
N 

 
 
 
N 

 
 
 
J 

 

Atkomsten til Tuå er tatt ut av 
planforslaget. 
Det er ikke tatt med framtidig 
utvidelse av Kvidingsveien sør for 
nr. 15 

 
De er planlagt en utvidelse av 
Kvidingsveien med tilhørende 
fortau og annen veggrunn som 
berører gnr. 60, bnr. 8 en del. 
Byggegrensen mot bnr. 8 er vist 
med 4 m, med unntak av mellom 
BBB1 og landbruksformål 

3.  Roger Rasmussen · Han har tillatt at gnr. 60, bnr. 73 og 
304 blir regulert, men reagerer på 
at bnr. 3 er med i planen. Dette er 
dyrket jord som ikke skal benyttes 
til boligbygging.  

J Planforslaget viser landbruks-
formål på denne eiendommen. 

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

· Byggegrense 4 m tegnes på sør for lekeplassen. 

 
Reguleringsbestemmelsene: 

· § 2.6. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boenheter i 
område BKS 1 eller BBB 1 skal krysset mellom Fv. 44 og Sletteveien, samt fortau SF 2 og SF 
3 være opparbeidet i samsvar med planer godkjent av Statens vegvesen (krysset) og 
Eigersund kommune (fortauene). 

· § 3.5. Tilføyelse på slutten av paragrafen: «…, med unntak av på sørsiden av lekeplassen, 
der byggegrensen er 4 m mot lekeplassen.» 

 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet er lokalisert sørøst for Fv.44 i østre del av tettstedet Hellvik. Planområdet består av 
boligformål, annet byggeområde og LNF-område i kommuneplanen. I nord grenser planområdet mot 
Fv. 44, i nordøst mot skråningen opp mot Åsatua, der det er regulert boligområde, i sør og vest mot 
landbruksområde. 
 
Planområdet er ikke utsatt for flomfare.  

 
I planområdet er det i dag 5 bolighus, hvorav det ene forutsettes revet ved bygging av område BKS 1.  
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 



Det 32,4 daa store området på Hellvik foreslås i hovedsak regulert til boligformål med tilhørende 
anlegg. Det legges opp til inntil 6 nye eneboliger (på 3 eiendommer), inntil 6 boliger i konsentrert 
småhusbebyggelse og inntil 12 boenheter i blokkbebyggelse. I tillegg kan det bygges noen 
sekundærleiligheter i eneboliger. Landbruksformål utgjør 10,5 daa. 
 
5.1 Eksisterende bebyggelse BFS 2 og BFS 4 
Eksisterende veger reguleres inn. Det er 5 eneboliger i området i dag, hvorav den ene forutsettes 
revet ved bygging i område BKS 1. 
 
5.2 Ny boligbebyggelse BFS 1, BFS 3, BKS 1 og BBB 1 
Formålet med planen er å legge til rette for fortetting av eiendommene gnr. 60, bnr. 8, 121, 165, 
samt bygging av eneboliger på bnr. 122/471, 301 og 302. Det tillates inntil 2 boliger per tomt i BFS 1 
og BFS 3. Det kan tillates sekundærleilighet i områdene BFS 1-4, men ikke i tomannsboliger. Den 
eksisterende eneboligen på bnr. 121 forutsettes revet ved utbygging av BKS 1.  
 
Bebyggelsens mønehøyde fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng skal for BFS 1, BFS 2, BFS 3 og 
BFS 4 ikke overstige 9,0 meter. I BKS 1 kan mønehøyden være inntil 9 m og i BBB1 maksimalt 12,5 
meter. Utnyttelsesgrad for områdene BFS 1 – BFS 4 skal ikke overstige 30 % BYA. Tilsvarende for BKS 
1 er 40 % BYA og 45 % BYA i område BBB1. Dette inkluderer parkering på egen eiendom. 
 
6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko- og sårbarhetsvurdering 
Gjennomgang for å synliggjøre tematiske vurderinger og dermed bedre kunne synliggjøre 
vurderinger knyttet til sannsynlighet for en hendelse og konsekvens av denne og/eller av planen. 
Dette vil på en bedre måte synliggjøre fare/risiko og alvorlighet knyttet til en rekke tema. Denne 
gjennomgangen er basert på ulike temakart, gjennomgang utført av tiltakshaver, lokalkunnskap, 
innspill i forbindelse med varsel om oppstart mv.  
 
Plankontoret har foretatt vurdering i tilknytning til det enkelte tema om det skal legges inn 
rekkefølgekrav eller at arealet justeres slik at risikoen fjernes, eventuelt vurderer en at det er for 
konfliktfylt og det ikke blir lagt inn i planen. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis 
dette ikke gir tilstrekkelig effekt eller er mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene 
eventuelt at det ikke legges inn i planen.  
 
Verdisetting av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell nedenfor.  

 
 
· Hendelser som kommer i rødt felt: Tiltak er nødvendig eller så er konfliktnivået for høyt til at tiltaket 

kan anbefales. 
· Hendelser som kommer i gult felt: Tiltak vurderes ut fra forventet kostnad i forhold til nytte, 

eventuelt er ytterligere utredninger påkrevd. 
· Hendelser som kommer i grønt felt: Rimelige tiltak gjennomføres, eventuelt at konfliktnivået 

vurderes som akseptabelt eller at det ikke er konflikt i særlig grad. 

 
Selv om man i stor grad benytter samme terminologi som i risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-



analyser), er ikke denne gjennomgangen en ROS-analyse i tråd med forskriften. 
 
6.1 Teknisk infrastruktur 
 
6.1.1 Parkering, adkomst, kryss og frisikt 
Parkeringsløsningene i området blir parkering på egen tomt for alle boliger i områdene BFS 1 – BFS 4 
med krav om minimum 2 parkeringsplasser på egen grunn per boenhet, samt minst 1 parkeringsplass 
på egen grunn for sekundærleiligheter. Disse kan plasseres i garasje eller carport, eventuelt bygges 
inn i boligen. I område BKS 1 er kravet minst 1,5 parkeringsplass på egen tomt eller i fellesareal. For 
lavblokken i BBB 1 blir kravet 1,5 bil per boenhet på fellesareal.  
 
Frisiktsoner er i nødvendig grad vist i planen.  
 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Parkeringsdekning  X 
 

  Grønn  

Adkomst til alle aktuelle deler av 
planområdet  

X 
 

  Grønn  

Frisikt X 
 

  Grønn  

Kryssutforming i samsvar med 
normaler 

X 
 

  Grønn  

 
6.1.2 Trafikksikkerhet 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Ulykke i av-/påkjørsler   X 1 1 Grønn  

Ulykke med gående/syklende  X  2 3 Gul Kryssing av 
Sletteveien vil 
ha høyest risiko. 
Se under 
tabellen 

Andre ulykkespunkter  X 1 1 Grønn  

 
Det har i forbindelse med varsel om oppstart ikke fremkommet forhold som tilsier at 
reguleringsplanen vil ha vesentlige negative konsekvenser for trafikksikkerheten, forutsatt at alle 
rekkefølgebestemmelser som er foreslått gjennomføres, inklusiv opparbeidelse av kryss mellom Fv. 
44 og Sletteveien og fortau SF 2 og SF 3. 
 
Følgende momenter taler for rekkefølgekravet som rådmannen anbefaler: 

· med inntil 28 nye boenheter i planområdet, vil det medføre en betydelig økning i trafikken 
i Sletteveien og krysset Fv. 44 / Sletteveien. Det vil bli anslagsvis inntil 150 flere 
kjøretøybevegelser per døgn. Det er av den grunn viktig at krysset får en utforming i 



samsvar med reguleringsplanforslaget og at dette sikres gjennom 
reguleringsbestemmelsene. 

· nåværende kryss mellom Fv. 44 og Sletteveien er temmelig «utflytende» sammenlignet 
med den kryssutformingen reguleringsplanforslaget viser, og det er ikke trafikkøy i 
Sletteveien inn mot Fv. 44.  

· busser kjører inn i kryssområdet mellom Sletteveien / Åsatua og Kvidingsveien og snur og 
slipper av / tar på passasjerer. 

· det kommer et stort nytt boligområde på Åsatua, med inntil 70 nye boliger. Disse får 
skoleveg gjennom kryssområdet Åsatua, Sletteveien / Kvidingsveien. De skal bl.a. etablere 
gang- og sykkelveg fram til krysset, som rekkefølgetiltak for den planen.  

· det må påregnes at det blir mange barnefamilier som flytter inn i de nye boligene. 
· når man skal mellom disse boligene og skolen eller barnehagen, må man krysse 

Sletteveien. At det blir tilrettelagt med fortau på de aktuelle kryssingsstedene vil være en 
stor fordel for trafikksikkerheten 

 
Det er ikke mulighet for gjennomkjøring i området med unntak av i Sletteveien, kun kjøring til 
eiendommene.  
 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Byggelinje mot veg X 
 

  Grønn  

Kollektivtilbud X 
   

Grønn  

 
Fra krysset Sletteveien / Kvidingsveien er det om lag 200 – 300 m til busslommene på Fv. 44 og om 
lag 600 m til jernbanestasjonen. 
 
6.1.3 Vann og avløp 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vann X    Grønn  

Avløp X    Grønn  

Området skal kobles til offentlig vann‐ og avløpsanlegg. 
 
6.1.4 Fremføring av strøm m.m. 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Fremføring av strøm mv.  X   Grønn Avklares før 
innsending av 
søknad om 



tillatelse til 
bygging 

Kabler og lignende skal legges i bakken. 
 
6.1.5 Avfallshåndtering 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Avfallsbehandling X    Grønn  

 
 
6.2 Universell utforming: 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kan hensyn til tilgjengelighet/ 
universell utforming ivaretas 

X    Grønn  

Plan- og bygningsloven 2008 og TEK10 gir bestemmelser som angår universell utforming.  
 
6.3 Barn og unge / ute- og oppholdsareal 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Tilfredsstiller planen krav i 
forbindelse med barn og unge – 
lek mv. 

X    Grønn  

Område for ute- og oppholds-areal X    Grønn  

Situasjonen for barn i området vil ikke bli dårligere. Ny bebyggelse vil føre til en økning i antallet 
beboere, og bør ikke medføre et spesielt stort press på det eksisterende tilbudet. Det er vist 
lekeplass i planområdet. Det er foreslått rekkefølgebestemmelse i tilknytning til denne lekeplassen.  
 
6.4. Sikkerhet og beredskap 
6.4.1 Flom 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Elveflom / stormflo / høy 
vannstand / bølgeslag 

 X 1 1 Grønn  

 
6.4.2 Støv og støy 



Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Støv og støy  X 1 1 Grønn   

Sinus AS har utarbeidet en vurdering av vegtrafikkstøy på utendørs oppholdsplasser i planområdet. 
Vurderingen konkluderer med at det ikke vil være nødvendig med skjermingstiltak på grunn av 
vegtrafikkstøy. Andre forhold enn vegtrafikkstøy kan imidlertid medføre behov for fasadetiltak. Dette 
skal vurderes i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak. 
 
6.4.3 Ras 

 

Hendelse/Situasjon 

Fare til 
stede? 

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  

Multiconsult AS har utarbeidet en rapport om skredfare. Rapporten inneholder forslag til tiltak. Krav 
er innarbeidet i forslag til reguleringsbestemmelser. 
 
6.4.4 Vær og vind 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

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. 
 
6.4.5 Radon 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Radongass  X 1 1 Grønn Ikke kjent.  

Ikke kjent med spesielle forhold. Det er entydige krav til Radon for boligbebyggelse i  byggeforskrift 
TEK10, vedtatt i 2010 som ivaretar dette..  
 
6.4.6 Høyspent, elektromagnetiske felt og elektromagnetisk stråling 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Høyspent / elektromagnetisk felt  X 1 1 Grønn  

Elektromagnetisk stråling 
(antenner  mv.) 

  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.4.7 Brann- og eksplosjonsfare 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Risikofylt industri mv.  X 1 1 Grønn  

Lager av eksplosjonsfarlig vare  X 1 1 Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold.  
 
6.4.8 Strategiske områder 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vei, bru, knutepunkt  X 1 1 
Grønn 

 

Havn, kaianlegg  X 1 1 
Grønn 

 

Sykehus/-hjem, kirke / brann / 
politi / Sivilforsvar 

 X 1 1 
Grønn 

 

Forsyning kraft, vann  X 1 1 
Grønn 

 

Forsvarsområde / Tilfluktsrom  X 1 1 
Grønn 

 

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.4.9 Grunnforhold 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Grunnforhold X  1 1 Grønn  

Grunnforhold inngår i rapport fra Multiconsult AS. Anbefalingene er innarbeidet i forslag til 
reguleringsbestemmelser. 
 
6.5 Forurensning 

Hendelse/Situasjon Fare til 
stede? 

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. 
 
6.6 Viktige hensyn og arealinteresser 
6.6.1 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   Grønn  

Vassdragsområder inkl. 
drikkevannskilder / 
restriksjonsområder 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.2 Naturverdier og rødlistart 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sårbar flora   X   Grønn   

Sårbar fauna / fisk / leveområde 
for rødlistart 

 X   Grønn  

Inngrepsfrie områder  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.3 Viltområde 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Viltområde  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.4 Kulturminner/kulturmiljø 



Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

 

Kulturminne/-miljø/ SEFRAK 
 

X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.5 Friluftsliv 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Friluftsliv og rekreasjon (frilufts-
områder, LNF-F/N, friområder mv.) 

 X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.6 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   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.7 Landskapsvern og estetikk 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Landskapsvern / estetikk  X   Grønn  

Vakre landskap 
 

X   Grønn  

Det er lagt vekt på å få til en god tilpasning av den nye bebyggelsen.  
 
6.6.8 Terreng og terrengtilpasning 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Terrengtilpassede tiltak? X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.9 Vegetasjon og markslag 



Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Vegetasjon og markslag  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.10 Lokalklima 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Lokalklima  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.11 Miljøkonsekvenser 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Miljøkonsekvenser  X   Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.12 Forhold til naboer / tilpasning til omgivelser 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Konsekvenser for naboer X    Grønn  

Tilpasning til eksisterende 
omgivelser 

X    Grønn  

Det er ikke fremkommet momenter som er av en slik karakter at en vurderer at planen vil ha 
urimelige eller vesentlige konsekvenser for naboer når det gjelder endring av utsikt og lignende.  
 
6.6.13 Sol og skygge 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Sol og skygge X    Grønn  

Terrenget i den delen av området som foreslås avsatt til boliger gir til dels gode solforhold for 
bebyggelsen. For å gi tilfredsstillende solforhold på lekeplassen, må planen endres i samsvar med 
forslaget til vedtak. 



 
6.6.14 Sosial infrastruktur 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Skole X 
 

  Grønn 
 

Barnehage X    Grønn  

Hellvik skole ligger om lag 200 m fra krysset Sletteveien / Kvidingsveien. Det er om lag 400 m til 
nærmeste barnehage. Skolen har god kapasitet til flere elever. 
 
6.6.15 Folkehelse 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   

Folkehelse X 
 

  Grønn 
 

 
6.7 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   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 seg innenfor 
rammene i kommuneplanen.  
 
Rådmannen vurderer at denne planen ikke har vesentlige virkninger for miljø og samfunn og heller 
ikke at eventuelle avvik fra kommuneplanen er av en slik karakter at det medfører behov for 
konsekvensutredning jfr. § 4 i ”Forskrift om konsekvensutredninger”. 
 
Det er varslet utbyggingsavtale i forbindelse med varsel om oppstart.  
 
6.8 Naturmangfold 

Hendelse/Situasjon I konflikt 
med? 

Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Naturmangfold  X   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. 
 



6.9 REKKEFØLGEKRAV I PLANEN 

Hendelse/Situasjon Ivare-tatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Rekkefølgekrav for å sikre 
utbygging 

X    Grønn  

Det er stilt krav om: 
· opparbeidet lekeplass før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for ny 

bebyggelse i område BKS 1 og BBB1 
· opparbeidet vei SV 1 med tilhørende fortau og vendhammer før midlertidig brukstillatelse 

for ny bebyggelse i område BKS 1 og BBB1 
· sikringstiltak for ras skal være gjennomført før det gis igangsettingstillatelse for 

byggearbeider i områdene BKS 1 eller BBB 1 
· nye boliger skal være tilknyttet offentlig VA-anlegg 
· geotekniske grunnundersøkelser for å sikre lokalstabilitet og byggegrunn skal være 

gjennomført før det gis tillatelse til tiltak i planområdet 

 
I forslaget til vedtak er det tatt med ytterligere ett rekkefølgekrav: 

· krysset mellom Fv. 44 og Sletteveien, og fortauene SF 2 og SF 3 skal være opparbeidet før 
det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til nye boliger i områdene BKS 1 eller 
BBB 1. 

 

7. Oppsummering og konklusjon 
Rådmannen vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de hensynene som er 
sentrale når det gjelder 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. 
 
Det er i utgangspunktet positivt at en fortetter i dette området jfr. at det ligger med kort avstand til 
Hellvik sentrum og viktige samfunnsfunksjoner. En har her funnet en fornuftig avveining mellom 
hensynet til eksiterende bebyggelsen og ønsket om ny bebyggelse. 
 
Rådmannen anbefaler at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt, dog med noen 
endringer som tiltakshaver ikke har vært villig til å gjøre på oppfordring fra administrasjonen. 
 

1. Rekkefølgebestemmelse når det gjelder opparbeidelse av kryss mellom Fv. 44 og 
Sletteveien, samt fortau SF 2 og SF 3. 

Rådmannen foreslår at det skal legges inn en rekkefølgebestemmelse om at før det kan gis 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for nye boliger i områdene BKS 1 eller BBB 1, skal krysset 
mellom Fv. 44 og Sletteveien, samt fortau SF 2 og SF 3 være opparbeidet etter planer som er 
godkjent av Statens vegvesen / Eigersund kommune. Begrunnelsen for dette er: 

· med inntil 28 nye boenheter i planområdet, vil det medføre en betydelig økning i trafikken 
i Sletteveien og krysset Fv. 44 / Sletteveien. Det vil bli anslagsvis inntil 150 flere 
kjøretøybevegelser per døgn. Det er av den grunn viktig at krysset får en utforming i 
samsvar med reguleringsplanforslaget og at dette sikres gjennom 
reguleringsbestemmelsene. 

· nåværende kryss mellom Fv. 44 og Sletteveien er temmelig «utflytende» sammenlignet 



med den kryssutformingen reguleringsplanforslaget viser, og det er ikke trafikkøy i 
Sletteveien inn mot Fv. 44.  

· busser kjører inn i kryssområdet mellom Sletteveien / Åsatua og Kvidingsveien og snur og 
slipper av / tar på passasjerer. 

· det kommer et stort nytt boligområde på Åsatua, med inntil 70 nye boliger. Disse får 
skoleveg gjennom kryssområdet Åsatua, Sletteveien / Kvidingsveien. De skal bl.a. etablere 
gang- og sykkelveg fram til krysset, som rekkefølgetiltak for den planen.  

· det må påregnes at det blir mange barnefamilier som flytter inn i de nye boligene. 
· når man skal mellom disse boligene og skolen eller barnehagen, må man krysse 

Sletteveien. At det blir tilrettelagt med fortau på de aktuelle kryssingsstedene vil være en 
stor fordel for trafikksikkerheten 

 
Når det gjelder omfanget av de tiltakene som er lagt inn i forslaget til ny rekkefølge-bestemmelse, så 
medfører forslaget enten oppmerking med striper på asfalten, der kjørebanekanten og trafikkøya 
kommer, eventuelt kantstein på disse partiene. I størrelsesorden 70 – 80 lengdemeter maling eller 
kantstein. Dette er etter rådmannens vurdering ikke et urimelig krav og noe som må kunne påregnes 
når det skal bygges ut inntil 28 boenheter. Tiltakshaver har selv foreslått at de skal bygge fortau SF 1 
som er om lag 140 m langt, før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for ny 
bebyggelse i BBB 1 eller BKS 1. 

 
 
  

2. Byggegrense sør for lekeplassen. 

Rådmannen foreslår at det skal legges en byggegrense på 4 m på sørsiden av lekeplassen, mens 
tiltakshaver foreslår en 1 m byggegrense både på sør-, øst- og nordsiden av lekeplassen. Rådmannens 
begrunnelse er at en bygning som plasseres 1 m fra formålsgrensen på sørsiden av lekeplassen vil gi 
for dårlige solforhold på lekeplassen til langt ut på ettermiddagen. Lekeplassen er vist med en bredde 
på 11-12 meter. Selv en garasje med mønehøyde og gesimshøyde 4,5 m plassert 1 meter fra sørsiden 
av lekeplassen, vil kaste mye mer skygge på lekeplassen enn det en bygning som ligger 4 m fra 
lekeplassen vil gjøre. 
 



 
 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen kjente. 
 
 
 
 

Universell utforming: 

Ivaretatt i planforslaget. 
 

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

Alternative løsninger:  

Forslag til reguleringsplan for gnr. 60, bnr. 8 m.fl. Kvidingsveien med bestemmelser datert den 
16.09.16, plankart datert den 16.09.16 og planbeskrivelse datert den 16.09.16 legges ut til offentlig 
ettersyn slik de er innsendt. 
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, jf. § 12-11. 
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