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Oppstart av planarbeid med detaljregulering for fv. 44 Vassvik - Øvre 
Hellvigsvatnet, gang- og sykkelvei, jernbanebro med mer. Plan-ID 20200002. 
 

Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av planarbeid med detaljregulering for fv. 44 Jærveien, 
på strekningen fra Vassvik til Øvre Hellvigsvatnet i Eigersund kommune.  

Hensikten med planforslaget er å utbedre fylkesveien, bygge gang- og sykkelvei fra 
Hellvik/Stasjonsveien til Vassvik og bygge ny bro over jernbanen ved Hellvik. Veiprosjektet ligger 
inne i handlingsprogram for fylkesvegnett i Rogaland 2018-2021 (2023).  
 
Vedlagt følger et kart som viser foreløpig plangrense for detaljregulering. Plangrensen er satt bredt 
for å sikre muligheten til å utrede ulike alternativer og gjennomføring av anleggsarbeidet. 

Planoppstart blir også kunngjort på www.eigersund.kommune.no. Her kan du etter hvert finne 
relevante dokumenter til planen. 

Har du merknader til planarbeidet ber vi om at du sender disse på e-post til firmapost@rogfk.no, 
eller til Rogaland Fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger.  

Fristen for å sende inn merknader er 19.06.20. Merk med saksnummer 2020/41692, 
og oppgi plan-ID og plannavn, fullt navn og adresse. 

Vi besvarer ikke innkomne merknader direkte, men oppsummerer og kommenterer dem som en 
del av det videre planarbeidet. Merknadene vil sammen med våre kommentarer følge saken videre 
til den politiske behandlingen av planforslaget. 
 
Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt med Randi Helen Ladsten i Rogaland fylkeskommune 
på telefon 92434043 eller på e-post randi.helen.ladsten@rogfk.no. 

Rogaland fylkeskommune gir dette varselet i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Planen 
utarbeides som detaljreguleringsplan etter plan- og bygningsloven § 12-3. Eigersund kommune har 
i henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 vurdert at planen ikke skal konsekvensutredes. 

 
 
 

Planlegging og utbygging - Rural 

Deres referanse: 
 
Dato: 29.04.2020 
Saksnr.: 2020/41692 
Dok.nr.: 1 
Saksbehandler: 
Toyah Elise Bråtveit 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Vedlegg:  
 

 
1 Varslingsgrense fv. 44 Vassvik - Øvre Hellevigsvatnet 
  
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Oppgi vårt saksnr når du svarer på brevet. 
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Astrid Eide 
avdelingssjef 
 

Linda Karlsen Longfjeld 
seksjonssjef 


