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122/22 Planteknisk utvalg 21.11.2022 

103/22 Kommunestyret 28.11.2022 

 
 

Endring av detaljregulering for boligområde og areal for utvidelse av 
barnehage, Tua på Hellvik gnr. 60 bnr. 332 m.fl. - 2 gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Detaljregulering for boligområde og areal for utvidelse av barnehage, Tua på Hellvik gnr.60 bnr. 
332 m.fl. har vært ute til offentlig høring og ettersyn. Det har de siste årene vært en positiv 
boligutbygging på Hellvik, med tilflyttende barnefamilier. Hellvik barnehage er den eneste 
barnehagen i området, og har ikke lenger kapasitet til å møte det stadig økende behovet for 
barnehageplasser. Hovedformålet med denne planendringen er å regulere barnehagens areal mot 
nordøst, slik det kan tilrettelegges for en utvidelse av barnehagen. Dette medfører at 6 regulerte 
boligtomter og en lekeplass blir omdisponert til utvidelse av barnehagen. Arealet som er satt av til 
eldreboliger blir erstattet av parkeringsplass til barnehagen og boligtomter. Dette har også 
medført at en har måttet gjøre en omstrukturering av ubebygde boligtomter øst og sør i området 
samt den interne veistrukturen for å tilpasse dette til det nye planforslaget. For å få et mer variert 
bomiljø åpnes det også opp for at 2 av boligområdene kan bestå av to-mannsboliger, 
flermannsboliger eller eneboliger i rekke. Det er kommet inn en del uttaler i forbindelse med 
høringen, hvorav en har påvirket forslaget og ført til at atkomstvei inn til planområdet legges om. 
Forslaget om endret atkomstvei ble lagt ut på en avgrenset høring, men ingen med vesentlige 
konsekvenser for reguleringsforslaget. Kommunedirektøren anbefaler at Planteknisk utvalg vedtar 
plandokumentene med endringene som foreligger. 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Forslag til endring av detaljregulering for boligområde og areal for utvidelse av barnehage, Tua på 
Hellvik gnr. 60 bnr. 332 mfl - 1. med bestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert den 
27.10.2022 vedtas med endringer slik de nå foreligger.  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 21.11.2022 
 
PTU - behandling: 



Forslag fra Kjell Vidar Nygård (Høyre) 
"Nytt punkt 2.3 under rekkefølgekrav: 
 
§2 Rekkefølgekrav 
2.3 a 
Ved utvidelse av barnehagen kan dagens kryss inn TUEVEIEN benyttes . Parkeringsplass SPP 
opparbeides, midlertidig avkjørsel opparbeides tvers overfor dagens p. Plass til barnehagen. Dette 
skal kun være midlertidig til boligfeltet opparbeides 
 
 
2.3 b 
Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til nye boliger i plan området skal 
eksisterende TUEVEIEN langs barnehagetomten saneres, og ny kjøreveg SKV4 med tilhørende 
kryss, fortau SF3 og vendehammer opparbeides." 
 

 
 
GEIRULF VASVIK (H) stilte spørsmål om sin habilitet i saken i det har sendt inn et innspill, jf. Fvl. § 
6.a. Vasvik trådte ut. Det var ikke kalt inn vara i saken. så det var kun 10 medlemmer under 
behandling av saken. 
                                              ---- 0 ---- 
KURT SÆSTAD (AP) foreslo at Vasvik er inhabil i saken. 
 
ROALD EIE (FRP) foreslo at Vasvik ikke er inhabil i saken.  
 
Votering - habilitet: 
Sæstads forslag vedtatt med 7 stemmer mot 3 stemmer (FRP+V). 
                                                 ---- 0 ---- 
Votering: 
Nygårds forslag til nytt punkt 2.3 under rekkefølgekrav vedtatt med 8 stemmer mot 2 stemmer 
(FRP). 
Kommunedirektørens øvrige forslag med Nygårds endring vedtatt med 8 stemmer mot 2 stemmer 
(FRP). 
 

 
 
 
PTU-122/22 vedtak: 
 

Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
 
Forslag til endring av detaljregulering for boligområde og areal for utvidelse av barnehage, Tua 
på Hellvik gnr. 60 bnr. 332 mfl - 1. med bestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert den 
27.10.2022 vedtas med følgende endringer:  
 

§2 Rekkefølgekrav 
2.3 a 
Ved utvidelse av barnehagen kan dagens kryss inn TUEVEIEN benyttes . Parkeringsplass SPP 
opparbeides, midlertidig avkjørsel opparbeides tvers overfor dagens p. Plass til barnehagen. 
Dette skal kun være midlertidig til boligfeltet opparbeides 
 
2.3 b 



Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til nye boliger i plan området skal 
eksisterende TUEVEIEN langs barnehagetomten saneres, og ny kjøreveg SKV4 med 
tilhørende kryss, fortau SF3 og vendehammer opparbeides. 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 

 
 
Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 

 
 
 
 

Saksgang: 
PTU innstiller til kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken. 
 
 

Alternativt forslag til vedtak:  

Forslag til endring av detaljregulering for boligområde og areal for utvidelse av barnehage, Tua på 
Hellvik gnr. 60 bnr. 332 mfl - 1. med bestemmelser, plankart og planbeskrivelse datert den 
27.10.2022 vedtas med følgende endringer:  
 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12. 
 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
 
 
 

Detaljregulering for boligområde og areal for utvidelse av barnehage, Tua på Hellvik gnr. 
60 bnr.332 m.fl. 2. gangsbehandling  
 
Eigersund kommune fremmer med dette forslag til endring av detaljregulering for boligområde og 
areal for utvidelse av barnehage, Tua på Hellvik gnr. 60 bnr. 332 m.fl. til andregangsbehandling. 
Hensikten med planen er å utvide barnehagens areal mot nordøst samt åpne opp for mere 
differensierte boligtyper og tomter.   
Planområdet ligger innenfor den stiplede linjen i bildet under.  



 
 
 
2. Planstatus for området 
2.1 Kommuneplan / kommunedelplan 
I kommuneplanen for Eigersund 2018-2030 er området vist som B13 nåværende boligbebyggelse, 
nåværende offentlig eller privat tjenesteyting og LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag.  
 

 
 



2.2 Reguleringsplan 
Det er to gjeldene reguleringsplaner innenfor planområdet: 
· Plan id 2004006 – Sletteveien DEL 1 Hellvik (17-6A).           
· Plan id 19790007 – TUÅ (17-4). 
·  

 

 

3. Varsel om regulering 
Det er sendt ut varsel om høring og offentlig ettersyn 16.06.2022 og avgrenset høring med forslag 
til ny atkomstvei 12.08.2022 - til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter og 
kunngjort i Dalane Tidende mv. Dette er så langt en kan se gjort i samsvar med plan- og 
bygningslovens bestemmelser.  
 
 
 
Offentlige merknader 

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

1. Statsforvalteren i Rogaland Innsigelse/merknader O 

2. Statens Vegvesen Merknad O/N 

3. Rogaland Fylkeskommune, regionalplan Merknad N/O/N/O/N/O/O 

4. Felles brukerutvalg Merknad O 

5. Vei og utemiljø Merknad O 

 
Private merknader 

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

6. Sissel Flatås Gjersdal og Svein Ove 
Gjersdal 

Merknad O 

7. Sissel Flatås Gjersdal og Svein Ove 
Gjersdal  

Merknad N/O/N/O/N 

8. Geirulf Vasvik Merknad J 

9. Ole Tom Dirdal Merknad J 

10. Øyvind Vasvik og Eivind Simon Terland Merknad J 

11. Andreas og Dina Klaus Merknad O 

12. Hellvik Velforening Merknad O 

13. Robert Fauskanger Merknad O 

 
 



INNSENDTE MERKNADER 
Offentlige  

 Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

1. Statsforvalteren i 
Rogaland 

Fremmet innsigelse til 
planen, men etter dialog 
har de trukket innsigelsen. 
Når vi likevel justerer oss til 
et faglig råd, er dette basert 
på kommunens 
sammenstilling av området 
med tre øvrige ikke 
utbygde, regulerte 
områder, og at tettheten 
isolert sett innenfor de ikke 
bebygde områdene i 
reguleringsplanen for Tua 
ifølge kommunen vil ligge 
relativt tett opp til 
regionalplanens føringer om 
min. 2 boliger per daa.  
Med bakgrunn i 
vurderingen over trekker vi 
innsigelsen til endring av 
detaljregulering for Tua. Vi 
har faglig råd om å sikre en 
minste utnyttelse i 
delfeltene BFS10-11, BFS14 
og BFS16 som gir en samlet 
minimum utnyttelse på 2 
boliger per daa for de tre 
områdene Kvidingveien, 
Kattamyra og Tua. 

O Tas til orientering. 
Planforslaget legger til rette for 
en variert bolig bebyggelse på 
Hellvik. En har hatt en god 
dialog med Statsforvalteren, 
der innsigelsen ble trukket 
basert på argumentasjon og 
tilbakemelding fra kommunen. 

  Avgrenset høring. Vi støtter 
kommunens intensjon om å 
legge til rette for en mest 
mulig trafikksikker løsning 
for henting og bringing av 
barn i barnehagen, og har 
derfor ingen øvrige 
merknader til den foreslåtte 
endringen. 

O Tas til orientering 

2. Statens Vegvesen Det planlegges for flere 
avkjørsler til 
småhusbebyggelsen. Vi 
minner om at det må sikres 
tilstrekkelige siktforhold, 
særlig der det er 
høydeforskjeller, 
støttemurer o.l. Ellers 
forutsetter vi at gjeldende 
vegnormal er lagt til grunn. 

O Tas til orientering. 
Ivaretatt i planforslaget. 

  Oppfordrer til å endre 
bestemmelsene for 
bilparkering fra 
minimumskrav til makskrav, 
med hensyn til overordnede 

N En har forståelse for innspillet, 
men velger å videreføre 
høringsutkastet slik det 
foreligger. Jamført 
kollektivtilbudet blir bedre i 



mål og føringer. området.  
 

  Avgrenset høring: 
Stiller seg positive til tiltak 
som er ment for å bedre 
trafikksikkerheten for myke 
trafikanter. Samtidig er det 
viktig å sikre en god 
utforming av kryss og 
avkjørsler, særlig når det 
legges opp til økt trafikk via 
Sletteveien. 
Dersom en går videre må 
det ses nærmere på 
hvordan vegarealene skal 
utformes i henhold til 
gjeldende vegnormaler, og 
det må gjøres vurderinger 
av bl.a. siktforhold og 
nødvendig avstand mellom 
kryss. Plandokumentene må 
også vurdere de 
trafikkmessige 
konsekvensene. Ellers vil vi 
forbeholde oss retten til å 
uttale oss når det foreligge 
fullstendig endringsforslag.  

O Tas til orientering. 

3. Rogaland 
Fylkeskommune, Plan-, 
miljø- og 
samfunnsavdeling 

Gitt planområdets sentrale 
plassering burde tettheten 
vært vesentlig høyere. For 
de delfeltene hvor det 
åpnes for noe tettere 
bebyggelse stiller 
bestemmelsene ingen 
minimumskrav til 
utbygging. Det åpnes I 
prinsippet for at det kan 
bebygges med bare 1 bolig 
på hvert av disse. 
Fylkesdirektøren fremmer 
faglig råd om at det 
utarbeides et nytt 
planforslag som sikrer en 
vesentlig bedre utnyttelse. 

N Viser til at den nye planen 
legger opp til en differensiert 
boligmasse som vil kunne 
dekke ulike behov og det en 
tror vil være en lokal 
etterspørsel. Innen en radius 
på 200 meter ligger det 
ubebygde felt med leiligheter i 
flermannsboliger og leiligheter 
i lavblokk. En vurderer derfor å 
ha funnet en fornuftig 
avveining mellom boligtype, 
tetthet og hensyn til lokal 
etterspørsel. 

  Mesteparten av den store 
lekeplassen, f_BLK3, og 
området BFS10 skal bygges 
på områder som er 
registrert som myr og 
dermed karbonrike arealer. 
Nedbygging av myr fører til 
betydelig utslipp av 
klimagasser. 
Fylkesrådmannen fremmer 
derfor faglig råd om at 
utbyggingen av disse 

O Tas til orientering. 
En viser til at dette er en 
reguleringsendring av 
eksisterende plan som 
videreføres i tråd med 
gjeldende kommuneplan. 



områdene revurderes, og at 
tetthet på resterende 
boligområder heller økes. 

  God dekning på lekeplasser 
i området, disse er sikret 
opparbeiding gjennom 
bestemmelsene. 
Fylkesdirektøren vil likevel 
anbefale at det sikres en 
sandlekeplass i østre del av 
området, slik at det er god 
tilgang til dette også for 
boliger i denne delen av 
feltet. Bestemmelsenes 
krav til opparbeiding 
fremstår som en 
minimumsløsning, og særlig 
for «kvartalslekeplassen» 
bår det stilles strengere 
krav til innhold. 
Fylkesdirektøren anbefaler 
for øvrig at det også at det 
legges til rette for tilbud for 
ungdom, voksne og eldre i 
lekearealene, slik at det kan 
bli gode møteplasser for 
alle. 

N Vurderer at det er god dekning 
på lekeplasser i området, og vil 
derfor ikke gjøre ytterligere 
endringer. 

  Vi registrer i vår kartløsning 
at det går en tursti gjennom 
området i dag. Vi 
forutsetter at nytt 
startpunkt for denne sikres 
etter hvert som området 
bygges ut. 

O Tas til orientering. Området er i 
stor grad omkranset av store 
lekeplasser og friområde. Det 
er  i planen gode muligheter 
for å kunne komme seg ut av 
boligområdet og ut i 
friområdet/sti. 

  Parkeringsbestemmelsene 
for boliger stiller krav om 
minimum antall 
parkeringsplasser. I lys av 
ønske om redusert 
transportarbeid med 
privatbiler fremmer 
fylkesdirektøren faglig råd 
om at dette endres til 
maksimumskrav. 

N En har forståelse for innspillet, 
men en velger å videreføre 
høringsutkastet slik det 
foreligger, jamført med at 
kollektivtilbudet må blir bedre. 

  For barnehagen stilles det, i 
tillegg til 0,5 
parkeringsplasser pr ansatt, 
krav om 0,25 
parkeringsplasser pr barn. 
Dette gir en svært stor 
parkeringsdekning, over 50 
parkeringsplasser, om vil stå 
ubrukt det meste av dagen. 
Fylkesdirektøren fremmer 
faglig råd om at 
parkeringsplassen 

O Parkeringen er dimensjonert 
basert på erfaring fra andre 
barnehager med tilsvarende 
størrelse. Endelig 
dimensjonering kan gjøres i 
forbindelse med 
detaljprosjektering, og dersom 
det viser seg at en ikke har 
behov for så mye parkering, 
kan dette inngå i barnehagens 
uteareal. 



reduseres betydelig, og at 
videre arbeid med planen 
ser på hvordan det kan 
lages gode løsninger for 
avlevering av barn, uten at 
det settes av et stort 
område til parkering. 

  Avgrenset høring: 
Fylkesdirektøren bemerker 
at  endringen vil føre til med 
trafikk ved lekeplassen 
f_BLK1. Trafikksikkerhet her 
bør derfor tillegges ekstra 
vekt ved planlegging av 
lekeplass. 

O Tas til orientering og sees på i 
den videre prosjekteringen. 
Bestemmelsene fastsetter at 
lekearealene skal gjerdes inne 
og det er lav hastighet i 
området. 

4. Felles brukerutvalg Saken tas til orientering O Tas til orientering. 

5.  Vei og utemiljø Avgrenset høring:  
Virker betydelig bedre enn 
den opprinnelige løsningen. 
Bør vurderes grundig i 
forhold til N100 og om 
krysset blir oversiktlig å 
ferdes i for alle trafikanter. 

O Tas til orientering. 

 
Private  

 Fra Innhold/tema  Saksbehandlers vurdering 

6. Sissel Flatås Gjersdal og 
Svein Ove Gjersdal 
(11.07.2022) 

Eiere og beboere av 
Stokkelandsveien 12, 
nærmeste naboer til BFS10. 
Vi undrer oss over at 
kommunen har valt å legge 
dette området ut for 
boligbygging. Området er i sin 
helhet et myrområde, og vil by 
på store utfordringer for en 
fremtidig utbygger. Vi støtte 
selv på slike utfordringer i 
forbindelse med 
fundamentering og forstøtning 
i forbindelse med oppføring av 
vår bolig, som medførte 
betydelige ekstrakostnader.  
I forbindelse med 
opparbeidelse av Tuå boligfelt i 
2011, ble det naturlige 
bekkeutløpet fra myrområdet 
lagt i rør.  
Underveis ble arbeidet med 
bekkeinntaket midlertidig 
stoppet da fundamenteringen 
ble betydelig mer omfattende 
enn forutsatt. Kommunen 
besluttet å utføre 
grunnundersøkelser for å 
kartlegge topografien på fast 
fjellgrunn under myrområdet. 

O Tas til orientering.  
En utbygging av dette området 
vil måtte ivareta hensyn til 
grunnforhold, drenering og 
overvann. Dette ivaretas i 
forbindelse med videre detalj 
prosjektering når dette 
området skal bygges ut.  
Greit å bli oppmerksom på de 
forholdende som blir tatt opp i 
uttalen. 



Kartleggingen ble utført av 
konsulentfirma Rambøll og ble 
utført med georader. 
Resultatet viste at topografien 
for fast fjell går ned til -6.2 
under opprinnelig myrnivå. Vi 
foreslår at området BFS10 ikke 
reguleres til boligformål, men 
forblir et naturlig 
friluftsområde. 

7. Sissel Flatås Gjersdal og 
Svein Ove Gjersdal 
(15.08.22) 

Trafikkforhold som følge av 
flere boliger. 
Som beboer i stokkandveien 
oppleves dagens trafikkmengde 
på 22 boliger som akseptabelt, 
men en trafikkmengde 
gjennom Tuåveien med 
ytterlige 54 boenheter vil føre 
til en uakseptabel trafikkøkning 
med proporsjonalt, muligens 
også eksponensielt økende fare 
for trafikkulykker.  
Vi er uenige om konklusjonen 
som er gjort i saksfremlegget 
pkt. 6.1.2 om at dette 
sannsynligvis ikke vil føre til 
økte trafikkulykker. 

N · Viser til reguleringsendring.  
En har vurdert tiltak for å bedre 
trafikkforholdene ved å flytte 
samleveien bort fra barnehagen 
og på utsiden av 
parkeringsplassen. Dette er blitt 
positivt mottatt fra Vei og utemiljø 
i kommunen. Det er lagt opp til 
fortau langsmed Tueveien, som 
sikrer barn og unges ferdsel til og 
fra skolen.  
Det er heller ikke lagt opp til noe 
gjennomgangstrafikk, kun 
beboerne på Tua som skal benytte 
seg av veien. 

 

  · Fortetning av bebyggelse. 
I planbeskrivelsen pkt. 2.2.1 kan 
man lese at planområdet ikke er 
omfattet av kravet om 2 boliger pr 
daa. Dette kravet er likevel lagt til 
grunn i planforslaget. Vi er uenige i 
denne boligfortettelsen, da vi 
mener at kravet om variert 

boligbebyggelse ikke er i varetatt. 
En slik boligfortettelse som 
foreslått vil representere en 
uproporsjonal tetthet av nye 
boenheter i forhold til dagens 
bebyggelse. Vi mener videre at 
uttalelsen fra Rogaland 
Fylkeskommune, regionalplan, der 
kommunen blir oppfordret å 
vurdere økning i boligtetthet, er 
tatt for langt. 

Eksisterende bebyggelse i 
Tueveien/stokkandveien er 
basert på reguleringsplanen 
Plan id 19790007 – TUÅ (17-4), 
og vi mener at eksisterende 
blanding av boligtyper og 
arealutnyttelse vil oppfylle 
anmodning fra 
Fylkeskommunen. 

O Tas til orientering. 
 
Eksisterende og ny tetthet 
ligger ihht regionalplanen godt 
under en boligtetthet på 2,0. 
 
Det er vurdert som viktig å 
legge til rette for en variert 
boligbebyggelse, derfor åpnes 
det opp for dette i 
planforslaget. Tettheten vil 
fremdeles ligge under 2,0. 



 

  Utvidelse av området avsatt til 
boliger. 
Det kommunen i 
saksfremlegget velger å kalle 
en omstrukturering, er i 
realiteten en utvidelse av det 
planlagt bebygde området til å 
omfatte områdene BFS9, BFS10 
og BFS11. Selv om områdene er 
innenfor reguleringsområdet, 
er det ikke inntegnet 
boligtomter. Disse fremstår i 
dag som verdifulle friområder. 
Vi er kritiske til begrunnelsen 
om at dette er en «tilpasning til 
det nye planforslaget», og vi 
mener at å erstatte bortfall av 
6 boligtomter med 32 nye 
boliger ikke kan begrunnes i en 
«omstrukturering». 

N Planforslaget er blitt behandlet 
som en vesentlig 
reguleringsendring. Som 
medfører både 
omstrukturering, endring av 
boligtype, tetthet, justering av 
veier m.m.  
I en slik reguleringsplan skal 
mange hensyn vurderes og de 
må sees i samsvar med 
Regionalplan for Dalane. 

  Myrområdet i BFS10 
Viser til tidligere brev sendt 
11.07.22, der vi ber kommunen 
vurdere egnetheten av å bygge 
på myrområdet på BFS10 
grunnet nivået på avrenning fra 
myra. 

O Tas til orientering. 
En viser til at dette er en 
reguleringsendring av 
eksisterende plan som 
videreføres i tråd med 
gjeldende kommuneplan. 

  Med bakgrunn i ovennevnte 
forhold, anmoder vi om at 
reguleringsbestemmelsene hva 
angår arealutnyttelse i 
eksisterende reguleringsplaner 
videreføres, og at 
tomteinndelingen og 
utbedrelsen begrenses til det 
som er inntegnede tomter, og 
at områdene BFS9, BFS10 og 
BFS11 beholdes som 
friområder. 

N Viser til gjennomført plan på 
høring. Avveing av ulike 
hensyn og forhold. Vurderer at 
planen har funnet en 
hensiktsmessig utnyttelse. 
Byggeområde i tidligere plan 
blir videreført, dermed er ytre 
avgrensninger stort sett lik 
tidligere plan, men man har 
endret boligtype.  

8. Geirulf Vasvik Det dukket opp en tanke hos 
meg om hvordan parkering og 
adkomst kan optimaliseres 
både med tanke på 
trafikksikkerhet og utnyttelse 
av arealet som kan disponeres 
til bhg formål.  
Tanken er å forlenge vei «skv4» 
til eksisterende kryss 
Ruskebakken/Kloppabekkveien. 
Da kan vi redusere en utkjørsel 
i Kloppabekkveien, samtidig 
som vi får samlet mer i ett kryss 
som er mye mer oversiktlig. 
 
En ugunstig løsning som det 

J Forslaget er tatt til følge sees 
på som en god løsning for å 
bedre trafikksikkerheten i 
området rundt barnehagen. 
Implementeres derfor i planen. 
Ny samlevei for Tua vil bli i 
forlengelse av SKV4. 



legges opp til er at parkering og 
inngang til bhg er adskilt. Dette 
vil med min ide kunne unngås 
og vi slipper at unger kan 
vrimle over den veien alle 
bilene skal kjøre på til og fra. 
  
En annen stor gevinst er at 
arealet som bhg-utvidelsen 
trenger blir mer anvendelig når 
det gjelder plassering av 
bygning og parkeringsplass. 

9. Ole Tom Dirdal Ber om at plan bestemmelser 
§6.1 endres for den delen som 
omhandler GF4. Hoveddelen av 
GF4 er beliggende på gnr.60. 
bnr.5. Dette er et gårdsbruk 
med aktiv drift. Ber om at 
bestemmelsen om enkel 
opparbeidelse for bruk og 
ferdsel ikke tas med for den 
delen av GF4 som er 
beliggende på bnr. 5. På bnr.5 
er det dyr på beite hele året og 
fri ferdsel er ikke forenelig med 
dyr på beite. Den foreslåtte 
planbestemmelsen inviterer til 
konflikt mellom gårdsbruket og 
boligene i deler av Tua boligfelt 
og bør derfor endres.  

J Tatt til følge. Deler av GF4 som 
tilhører gnr. 60 bnr. 5 settes til 
landbruksmål resterende GF4 
settes på gnr. 60 bnr. 332.   

10. Øyvind Vasvik og Eivind 
Simon Terland 

Avgrenset høring: 
Lekeplass som grenser til 
foreslått ny vei vil med foreslått 
trase få adkomst og utgang 
direkte ut i vei. Ber om at 
adkomst/utgang og grense mot 
ny vei blir stengt med gjerde og 
port. 

J Tas til orientering. Sikkerheten 
vil bli ivaretatt i den videre 
detalj prosjekteringen. 
Bestemmelsene fastsetter at 
lekearealene skal gjerdes inne 
og det er lav hastighet i 
området. 

11. Andreas og Dina Klaus Avgrenset høring: 
Har adresse i Sletteveien 83. Vi 
synes at utkjørselen fra 
Sletteveien – kloppebakveien – 
rusbakken er farlig. Vi som 
kjører ut fra denne veien vet 
hvor vanskelig det er og ha 
oversikt over krysset. Videre er 
vi skeptiske angående 
høydeforskjell mellom ekstern 
vei/nyvei. 

O Tas til orientering.  
Krysset utføres i henhold til 
gjeldende vegnormal. Frisikt er 
vist i plankart. 
Videre detaljplanlegging tas i 
forbindelse med 
prosjekteringen. 

12. Hellvik velforening Innkjøring/utkjøring til 
parkering bør ligge vest eller 
sør for parkering. Sør mot 
Sletteveien virker å være beste 
alternativ. Fotgjenger overgang 
bør vurderes i etterkant. 

O Det er valgt en ny løsning for 
tilkomstvei til Tua for å bedre 
trafikksikkerheten for 
barnehagen. Samleveien vil bli 
lagt i forlengelse av SKV4. Inn 
og utkjørsel vil bli lagt på 
sørsiden av parkeringsplassen. 



13. Robert Fauskanger Avgrenset høring: 
Etter utbygging av Tueveien og 
Stokkandveien, er det blitt 
dårligere kapasitet på ledninger 
for kloakk og drensvann som 
passerer vår tomt. Har fått 
tilbakeslag i huset både fra 
kloakk og drensvann fra det 
kommunale anlegget 4 ganger.  
 
Bekymret for at utbygging vil 
føre til ytterligere problemer 
med tilbakeslag. Viser da 
spesifikt til området regulert til 
parkeringsplass og ny samlevei, 
da dette i dag fungerer som et 
sump område som samler opp 
overvann. 

O Tas til orientering. 
Dimensjonering av vann og 
avløp må tas i forbindelse med 
videre prosjektering. Det er 
krav om at overvanns løsning 
skal dokumenteres, §3.1. Dette 
vil også gjelde for 
parkeringsplass. 

 
Kommunedirektøren vil etter en samlet gjennomgang og vurdering av de innsendte merknadene 
innstille på at planen vedtas som fremlagt. 
 
 
4. Presentasjon av planområdet 
Planområdet er lokalisert på Hellvik, omtrent 13 km nord-vest for Eigersund sentrum.  
Planområdet er på ca. 111,7 daa. Og består i dag av boligbebyggelse, friområder og Hellvik 
barnehage. 
 

 
 
Planområdet er i dag bebygd med 26 boliger, samt en barnehage med tilhørende utearealer.  
Nordøst for bebyggelsen er et større natur- og landbruksområde. Boligbebyggelsen i området 
består i hovedsak av frittliggende eneboliger. Boligområdet er stort sett etablert og består av 
tradisjonell byggeskikk. Hovedandelen av eksisterende boliger har saltak, men det er også valmet 
tak, flatt tak og pulttak.  
 
Terrenget innenfor planområdet er kupert, og varierer fra 16 moh til 42 moh. 
 
5. Presentasjon av forslag til reguleringsplan 
Formålet med planen er ifølge planbeskrivelsen å tilrettelegge for utvidelse av Hellvik barnehage 
ved å frigjøre areal mot nordøst. 



 
Utvidelsen medfører at om lag 6 regulerte boligtomter og lekeplass nordøst i planområdet, 
omdisponeres til barnehagetomt. Regulert friområde justeres også noe i utstrekning som følge av 
utvidelsen. I tillegg omstruktureres tidligere regulerte og ubebygde boligtomter i øst og sør. Areal 
avsatt til eldreboliger sør for barnehagen, erstattes av parkeringsplass for barnehagen og noe 
boligbebyggelse.  
 
Vegstrukturen i området omgjøres noe. Tueveien langsmed sørenden av barnehagetomten 
saneres og legges om, ved at det gis ny atkomst via forlengelse av eksisterende vei, SKV4, ned til 
Ruskebakkan/Kloppabekkveien. Øvrig veistruktur i planområdet beholdes i all hovedsak med kun 
mindre tilpasninger. 
 

 
 
 
5.1 Boligbebyggelse 
Områdene BFS 1-5 omfatter boligområder med eksisterende bebyggelse. BFS 6-15 er ubebygde 
boligtomter. For BFS 1-9 og BFS 12-15 tillates det frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg, 
hvor det kun kan oppføres én enebolig pr. tomt. For BFS 10-11 tillates det frittliggende eneboliger, 
to-mannsboliger, flere-mannsboliger og/eller enebolig i rekke.  
 



 
 
 
Boligformålene inkluderer både private  utearealer og parkering, bestemmelsene angir 
minimumskrav for uteoppholdsareal på 150 m2 pr. boenhet. Plassering, utnyttelsesgrad og høyde 
på garasje er angitt i planens bestemmelser. 
 
5.2 Ute og oppholdsareal/lekeplass 
Hver boligtomt skal ha minst 150 m2 med uteoppholdsareal på egen tomt. Nødvendig areal for 
kjøreatkomst og biloppstilling, samt areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes i minste 
uteoppholdsareal. 
 

 
 
 
 
Formålet omfatter 3 felles lekeplasser for planområdet. Lekeplassene skal etableres med minimum 
3 ulike typer utstyr, i tillegg til sandkasse, benk og bord. Innenfor BLK 3 skal det i tillegg etableres 
en ballslette. Lekearealene skal gjerdes inn.  
Regionalplanen stiller krav til at det skal avsettes min 30 m2 til felles uteoppholdsareal pr. 
boenhet. Ved en maksimal utbygging av planområdet utløser dette et behov for minst 2,28 daa 



felles uteoppholdsareal. Planforslaget har et samlet areal for lekeplasser på 7,3 daa. 
 
5.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, parkeringsplasser 
Adkomsten til planområdet vil bli endret fra dagens situasjon. Ny atkomstvei fra FV44 Jærveien vil 
være via kv1921 Sletteveien (SKV3) og SKV4.  
Etablert innenfor planområdet er kv1829 Tueveien (SKV2) og kv1827 Stokkandveien (SKV5), som er 
kommunale veier uten gjennomgangstrafikk. Formålet omfatter offentlige kjøreveger og skal 
opparbeides ihht kommunalteknisk norm, med breddeutvidelser i kurver og frisikt i kryss og 
avkjørsler. 

· Kjørevei SKV1 omfatter mulig fremtidig trasé for Sletteveien som kan forlenges ned til 
Trosavigveien.  

· Kjørevei SKV2 omfatter eksisterende vei, Tueveien, og er opparbeidet til og med østligste 
tomt i BFS1. Videre opparbeidelse av veien skjer i takt med utbygging av nye boliger i 
områdene BFS 6-14.  

· Kjørevei SKV3 omfatter eksisterende vei, Sletteveien. Veien er regulert i samsvar med 
opparbeidet vei.  

· Kjørevei SKV4 omfatter ny kjørevei for Tueveien. Veien er delvis opparbeidet i dag, og vil  
bli forlenget ned til Ruskebakkan/Kloppabekkveien og knyttes til Sletteveien. 
Eksisterende veitrasé for Tueveien forbi barnehagetomten saneres med dette. Veien skal 
være ferdig opparbeidet i forbindelse med utvidelse av barnehagen. 

· Kjørevei SKV5 omfatter eksisterende vei, Stokkandveien. Veien er regulert i samsvar med 
gjeldende reguleringsplan og opparbeidet vei. 

· Kjørevei SKV6 omfatter kjørevei til nye boliger i BFS9 og BFS10, og skal opparbeides 
samtidig med utbygging av boliger i disse områdene. 

· Kjørevei SKV7 innfatter kjørevei til nye boliger BFS 6-8 og BFS11, og skal opparbeides 
samtidig med utbygging av boliger i disse områdene. 

· Kjørevei SKV8 omfatter kjørevei til nye boliger i BFS 10-14. Veien skal opparbeides 
samtidig med utbygging av boliger i disse områdene. 

· Fortau SF1 omfatter eksisterende fortau langs Sletteveien.  
· Fortau SF2 omfatter eksisterende fortau langs Tueveien. Fortauet er kun opparbeidet til 

og langs østligste boligtomt i BFS1. Videre opparbeidelse av fortauet skjer samtidig med 
utbygging av nye boliger i områdene BFS 6-8, BFS10-14.  

· Fortau SF3 omfatter nytt fortau langs ny trasé for Tueveien. Fortauet opparbeides 
samtidig med ny vei SKV4 og utvidelse av barnehagen. 
 

Parkering skjer på egen tomt, der det skal være minst 2 parkeringsplasser og 2 oppstillingsplasser 
for sykkel pr. boenhet. Dette kan også løses som garasjeplass. 
 
Parkering i barnehagen kan løses på egen tomt eller på offentlig parkeringsplass SPP. Det stilles 
krav til 0,5 parkeringsplass pr. ansatt og 0,25 parkeringsplass pr. barn. Illustrert parkeringsplass 
SPP viser 53 parkeringsplasser med separat inn- og utkjøring. Dagens parkering kan helt eller delvis 
erstattes av ny parkeringsplass. Ansatte bør med fordel parkere på ny parkeringsplass, slik at 
dagens parkeringsplass kun kan benyttes til levering og henting. Med løsning som foreslått får man 
en mer oversiktlig trafikksituasjon i området enn dagens situasjon. 
 
 
 
5.4 Hensynssoner 
Frisiktsoner H140  
Innenfor regulerte frisiktsoner tillates det ingen sikthindrende etableringer høyere enn 0,5 m over 
tilstøtende vegers nivå.  



 
Båndlegging etter lov om naturvern H720 
Området innenfor hensynsonen er båndlagt etter lov om naturvern og naturmangfold. Det er ikke 
tillatt med tiltak som er i strid med vernevedtaket med tilhørende verneforskrifter.  
 
 
6. Tematisk konsekvensvurdering og risiko og sårbarhetsvurdering 
Gjennomgang for å synliggjøre tematiske vurderinger og dermed bedre kunne synliggjøre 
vurderinger knyttet til sannsynlighet for at en hendelse skal inntreffe og konsekvens av denne 
hendelsen 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.  
 
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 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? 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  

Parkering er i tråd med kommuneplanens føringer for aktuelt område. Frisiktsoner er i nødvendig grad vist i 
planen.  

 
6.1.2 Trafikksikkerhet 
 



 
Utbygging vil medføre en økt bruk av Sletteveien og Tueveien. Fartsgrense på Sletteveien og 
Tueveien er 30 km/t. Nye veier etableres med tilstrekkelig frisikt og veiene har lav hastighet. 
Sletteveien og Tueveien er skoleveg, begge disse har etablert gang- og sykkelvei frem til skolen. 
Det er etablert fotgjengerfelt i Sletteveien sør for skolen. Fortau opparbeides også langs den nye 
atkomstveien før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest til utvidelse av barnehagen blir gitt. Det 
vurderes at sannsynligheten for trafikkulykker som følge av økt trafikk er liten. Det har i mange år 
vært tale om å få anlagt en omkjøringsvei i form av ny samlevei på Hellvik for å avlaste 
Kloppabekkveien. Denne reguleringsplanen viser en mulighet for å gå langs Tua feltet og så ev. 
legge den nedover mot Brunnmyra og kople denne på Fv 4302 via nedre del av Kloppabekkveien. 
En har vurdert å legge samlevei gjennom og ved Tua feltet uten at en vil anbefale dette av hensyn 
til bl.a. landbruk, strandsone, friluftsområder m.m. Et slikt arbeid må skje som en egen 
planprosess. 
 
6.1.3 Vann og avløp 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Vann X    Grønn  
Avløp X    Grønn  
Overvannshåndtering x    Grønn §2.1 i 

bestemmelsene. 

Brannvann     Grønn  

Ivaretatt i planforslaget. Det er etablert vann- og avløpsnett til boligområdet på Tua. Planområdet 
tilknyttes dette anlegget. Det utarbeides egen plan for vann- og avløp i forbindelse med søknad om 
tiltak. Overflatevann i planområdet har i dag drenering til naturterreng. Håndteres lokalt, 
fortrinnsvis på egen tomt. Løsning ved overvannshåndtering skal dokumenteres ved søknad om 
tiltak. Det skal utarbeides egen VA-rammeplan jfr. bestemmelsen.  
 
6.1.4 Fremføring av strøm m.m. 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   



Fremføring av strøm mv. X    Grønn  

Ikke luftspenn innenfor planområdet. Tilknyttes eksisterende strømnett. Dersom det er behov for 
trafokiosk tillates denne etablert innenfor byggeområder. 
 
6.1.5 Avfallshåndtering 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Avfallsbehandling X    Grønn  

Renovasjonsordning for Dalane er henteordning, hvor hver bolig setter ut avfallssekker etter avtale 
med DIM på hentedagen. 
 
6.2 Universell utforming: 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Kan hensyn til 
tilgjengelighet/ universell 
utforming ivaretas 

X    Grønn  

Nye boliger og barnehagen etableres som tilgjengelig boenhet i tråd med kravene i TEK17.  
 
6.3. Barn og unge / ute- og oppholdsareal 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? 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  

Lekeplassene, BLK1, BLK2 og BLK3, er plassert spredt innenfor planområdet slik at avstand fra den 
enkelte bolig til nærmeste lekeplass ikke blir for stor. Utearealet til barnehagen vil være 
tilgjengelig for allmenheten utenom barnehagens åpningstid. Gjennomføring av planen vil bidra til 
større og oppgraderte utelekearealer, som er positivt for de som bor i nærheten, og da særlig barn 
og unge. 
Lekeplassene skal etableres med minimum 3 ulike typer utstyr, i tillegg til sandkasse, benk og bord. 
Innenfor BLK3 skal det i tillegg etableres en ballbinge. Utover dette er det store friluftsområder i 
nærområdet med gode muligheter for utelek og rekreasjon.    
 
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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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 Ivaretatt i 



planforslaget 

Økning i antall boenheter vurderes å medføre begrenset støybelastning. En trafikkøkning som 
følge av flere barn i barnehagen, kan medføre økt trafikk i periodene ved levering og henting av 
barn i barnehagen. Trafikk til og fra området vil kunne generere noe støy, men i begrenset omfang 
da hastigheten i området er lav. Økt trafikkmengde som følge av utvidet barnehagetilbud og flere 
boliger vurderes ikke å medføre særskilt helserisiko for eksisterende og fremtidige boliger.  
 
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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
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  

I temakart for Rogaland er det registrert moderat til lav aktsomhet innenfor planområdet.  
Sikring mot radon ivaretas derimot gjennom byggeforskriften og utgjør derfor ikke en risiko. Følges 
opp i forbindelse med detaljprosjektering av bygg iht. TEK17. 
 
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  

Hele området er dekket av bergarten anortositt, dette er en hard bergart som er vanlig i Dalane-
regionen. Hoveddelen av planområdet er kategorisert som bart fjell med stedvis tynt dekke, 
resterende deler er tykk morene jf. NGU løsmassekart. 
På boligområdet BFS10 og en liten del av BFS11 er det i dag myr. 
 
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 vassdrag 

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 I tråd med 

arealbruk i 
kommuneplanen 

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  

Området utgjør en mindre del av et større viltområde for rådyr BA00015883 Hellvik/Håhellern. 
Dette er i hovedsak vist som friluftsområde/grøntstruktur i planen. 
 
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  

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet. 
 
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. Lokaliteten er ikke i aktiv bruk og preges av gjengroing.  
 
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  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.8 Terreng og terrengtilpasning 

Hendelse/Situasjon Ivaretatt? 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.  
Deler av planområdet omfattes av naturtypen kystlynghei. Lokaliteten er ikke i aktiv bruk, med 
oppslag av einer og trær. Tilstanden er satt til moderat, da området preges av gjengroing og er 
vurdert til å være i en brakkleggingsfase. Det er svakt fremmedartsinnslag i området. Naturtypen 
har liten verdi og det er ingen rødlistede arter registrert innenfor dette området.  
 
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 Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 
Tiltak 

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Konsekvenser for naboer X    Grønn  
Tilpasning til eksisterende 
omgivelser 

X    Grønn  

Planforslaget medfører at om lag 6 regulerte boligtomter og lekeplass omdisponeres til barnehage. 
Ubebygde boligtomter i øst og sør omstruktureres, samt at areal avsatt til eldreboliger erstattes av 
parkeringsplass til barnehagen og opparbeidelse av snuhammer. Det åpnes opp for at det i BFS 10-
11 kan bygges eneboliger, to-mannsboliger, flere-mannsboliger og/eller eneboliger i rekke. Dette 
vil øke boligtettheten samtidig som infrastrukturen er dimensjonert for å ivareta dette. Å åpne opp 
for flere typer boliger ansees å være et positivt tilbud å kunne gi på Hellvik så nært skole, 
barnehage og nærliggende jernbane.  
 
Utvidelsen av barnehagen vil øke barnehagekapasiteten i området, og også øke muligheten for at 
flere kan få barnehageplass i nærområdet. 
Gjennomføring av planen vurderes som positivt for naboer og omgivelser. Man får økt 
barnehagekapasitet, flere boliger og bedret parkeringsforhold til barnehagen. 
 
6.6.13 Sol og skygge 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Sol og skygge X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6.14 Sosial infrastruktur 



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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Skole X    Grønn  
Barnehage X    Grønn  

Skolen ligger i gangavstand fra planområdet og har trygg skolevei på fortau. Utvidelse av 
barnehagen vil øke barnehagekapasiteten i området, og også øke muligheten for at flere kan få 
barnehageplass i nærområdet. Den nye barnehagen vil ha rikelig med parkeringsplasser og også 
ligge i gangavstand  
fra planområdet.  
 
6.6.15 Folkehelse 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Folkehelse X    Grønn  

Ikke kjent med spesielle forhold. 
 
6.6. Klima- og miljøkonsekvenser: 

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

 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Klima- og miljøkonsekvenser X    Grønn  

Forventninger om fremtidens klima viser at det trolig blir mer nedbør i Norge, og da særlig i form 
av periodevis ekstrem nedbør. Ved videre utbygging av tette flater kan ekstremnedbør få større 
konsekvenser dersom vannet ikke har noe sted å renne. Dette vil kreve gode løsninger for  
håndtering av overvann. Ellers ingen andre kjente spesielle forhold. 
 
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”. Kommunedirektøren vurderer at denne planen ikke har vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn slik at det medfører behov for konsekvensutredning jfr. § 4 i 
”Forskrift om konsekvensutredninger”. Arealbruken er i tråd med kommuneplanen. 
 
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. En vurderer ikke at planen vil komme i konflikt med kjente 
forhold som berøres av loven.  
 
6.9 REKKEFØLGEKRAV I PLANEN 
Hendelse/Situasjon Ivaretatt? Grov vurdering av: Risiko/alvorlighet Kommentar/ 

Tiltak 



 Ja Nei Sannsynlighet? Konsekvens   
Rekkefølgekrav for å sikre 
utbygging 

X    Grønn  

Følgende rekkefølgekrav er lagt inn i reguleringsbestemmelsene: 
· Til rammesøknad skal det utarbeides en rammeplan for vann, avløp og overvann med 

flomveier.  
· Vei, vann og avløp skal være opparbeidet etter planer godkjent av Eigersund kommune,  

før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.  
· Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til utvidelse av barnehagen (flere 

barn), skal eksisterende Tueveien langs barnehagetomten saneres, og ny kjøreveg SKV4 
med tilhørende kryss, fortau SF3 og vendehammer, og parkeringsplass SPP være ferdig 
opparbeidet. 

· Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til nye boliger i BFS6, BFS7, BFS8,  
skal kjøreveg SKV7, SKV2, fortau SF2 og lekeplass BLK2 være ferdig opparbeidet. 

· Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til nye boliger i BFS10, BFS11, 
BFS12, BFS13, BFS14, skal kjøreveg SKV8, SKV2, fortau SF2 og lekeplass BLK3 være ferdig 
opparbeidet. 

· Før det gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til nye boliger i BFS 9 og BFS 10, 
skal kjørevei SKV6 være ferdig opparbeidet.  

 

 7. Oppfølging av kommuneplanen m.m. 
Hvordan bidrar denne saken til å realisere vedtatte mål i kommuneplanen: 
Planen fremmer disse hovedgrepene i kommuneplanen 

· Legge til rette for gode og varierte bomiljø. 
· Fremmer en attraktiv tettstedsutvikling på Hellvik. 

 
Næringsfaglige vurderinger (kommuneplanens mål om økt verdiskapning og flere arbeidsplasser): 
Planen legger til rette for utvidelse av Hellvik barnehage som vil gi flere arbeidsplasser til 
nærområdet og åpner opp for flere barnehageplasser. Utvidelse av boligfeltet ansees derfor som 
positivt, da det er godt tilrettelagt for barnefamilier i nærheten av både skole og barnehage. Det vil 
være med å styrke stedets karakter.  
 

8. Oppsummering og konklusjon 
Kommunedirektøren vurderer at den fremlagte reguleringsplanen i hovedsak ivaretar de 
hensynene som er sentrale når det gjelder denne type reguleringsplaner. Det er kommet frem til 
en hensiktsmessig løsning der kommuneplanens føringer blir fulgt opp om samt at Kommunestyret 
har bevilget penger for å regulere inn større areal til barnehagen.  
 
Hellvik har de siste årene vært et attraktivt område å bosette seg i da det ligger nært til  
togstasjonen, har mange fine friluftsområder og har skole og barnehage i nærmiljøet. På grunn av 
den økende tilflyttingen har man de siste årene sett at barnehagen ikke har klart å møte den store 
etterspørselen og mange har måttet kjøre langt for å få et barnehagetilbud til barna.  
 
Det nye boligfeltet vil være med å legge til rette for en utvidelse av barnehagen, samtidig som man 
vil gi en variasjon i tilbudet av boligtomter. Dette vil gjøre at det nye boligfeltet blir et boligområde 
med god bokvalitet, samtidig som det åpner opp for flere potensielle kjøpegrupper.  
Planområdet har gode solforhold og bor nært fine friluftsområder som Kvidingsvatnet og turstien 
fra Hellvik til Egersund. Området blir opparbeidet med 3 store lekeplasser og man vil i tillegg kunne 
bruke uteområdet i barnehagen til lek etter stengetid. Det er heller ikke noe gjennomkjøring i 
boligområdet, som vil være med på å begrense trafikken i området. 

https://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/4579149.1621.iuqjsbpqaizpsq/KP+-+Samfunnsdel+2018-2030+digital.pdf
https://www.eigersund.kommune.no/vedtatt-kommuneplan-for-eigersund-kommune-2018-2030.6259499-163163.html
https://www.eigersund.kommune.no/vedtatt-kommuneplan-for-eigersund-kommune-2018-2030.6259499-163163.html
https://www.eigersund.kommune.no/getfile.php/4579149.1621.iuqjsbpqaizpsq/KP+-+Samfunnsdel+2018-2030+digital.pdf


 
Det kom inn et høringsinnspill da planen lå ute på høring og offentlig ettersyn hvor det ble 
foreslått å endre atkomstveien til planområdet. Dette forslaget ble ansett som et godt forslag som 
ville ha positiv innvirkning på planforslaget, den ville bedre trafikksikkerheten i forbindelse med 
henting og levering i barnehagen og gi barnehagen større uteareal. Med det nye forslaget til 
atkomstvei vil man ikke trenge å krysse Tueveien for å komme fra parkeringsplassen til 
barnehagen, samtidig som den sanerte delen av Tueveien vil tillegges barnehagens utearealer. 
 
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. 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at planen blir vedtatt med de nye endringene for atkomstvei 
slik den foreligger. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Selve planen har ingen direkte økonomiske konsekvenser. Ev. utbygging må innarbeides i budsjett 
og økonomiplan. 
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