
 

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID 

 
1. Ravi Rådgivning AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-8 melding 

om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: 

 
Reguleringsforslag og endring for gnr. 13, bnr. 2 og 9 Knutsvika og Skarvaskjæret .  og noe på 
bnr. 12 gnr. 1 i nordvest. For disse skal reguleres områder til fritidsbebyggelse med tilhørende 
småbåthavn. For gnr. 12 og bnr 2 skal det midlertidig omdisponeres til plassering av 
overskuddsmasser fra båthavnen og tilbake til LNFR som jordbruk. 
 

Planområdet omfatter og 1 eksiterende plan for fritidsbebyggelse som skal fortettes og småbåthavn. 
Planområdet er i kommuneplan for Hjelmeland Kommune 2019 – 2031 avsatt til fritidsbebyggelse og 
småbåthavn. 
Området som er angitt som jordforbedring ligger i dag som LNFR og skal bukes til plassering av 
overskuddsmasser samtidig som en kompenserer og samtidig øker dyrket areal. Planens avgrensning 
fremgår av vedlagte kart. Mindre justeringer eller innskrenking av denne kan forekomme i løpet av 
planprosessen. 
 

Det skal reguleres inn areal for fritidsbebyggelse, småbåthavn, veger, vannforsyningsanlegg, 
avløpsanlegg, og område for disponering av overskuddsmasser.  Samt oppdatering av regulerings 
bestemmelser for eksisterende plan. 
 
GBnr. 13/2 òg 12/1, eksiterende plan R122, skal fortettes med mellom 15 og 25 nye fritidsboliger 
nord i feltet. Småbåthavnen som tilhører R122 skal medtas i ny reguleringsplan. 
GBnr. 13/9, område er avsatt i kommuneplan som H16, her skal det reguleres inntil 12 nye 
fritidsboliger. Areal avsatt i kommuneplanen til småbåthavn nr S17 skal også medtas i denne 
reguleringen. Her er arealet utvidet noe i forhold til avsatt areal for og kunne opprette felles 
parkering med båtlagring sammen med småbåthavnen på R112. 
GBnr. 12/2, areal skal midlertidig omdisponeres til plassering av overskuddsmasser fra båthavnen, 
deretter tilbake som dyrket mark som LNFR. 
 
Det er vurdert at reguleringen ikke faller inn under krav om konsekvensutredning, ettersom foreslått 
tiltak ikke faller inn under tiltak nevnt i vedlegg I eller II i forskrift om konsekvensutredning. Dette og 
pga nesten alle disse areal er med i vedtatt i arealdel av kommuneplan. 

 
Planoppstart er kunngjort på https://www.hjelmeland.kommune.no og i Strandbuen 
Eventuelle innspill og kommentarer til planarbeidet bes sendt til: 
 
 

Ravi Rådgivning AS Alvaliå 24, 4365 Nærbø, eller elektronisk ivar@ravias.no med kopi til Hjelmeland 
kommune v/ plankontoret PB  post@hjelmeland.kommune.no innen 30. August  2022.   
 

Kjente grunneiere og naboer blir varslet direkte. 
 

Merknader og innspill vil normalt ikke bli besvart direkte, men vil bli referert og kommentert av 

tiltakshaver og kommunen når planforslaget legges frem for politisk behandling. 
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