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Formål med saken 

Andregangsbehandling av detaljreguleringsplan for Honganvik hyttefelt med mål om å få et endelig 
vedtak i saken. 
 
Sammendrag 
Den 09.06.2020 mottok Sauda kommune planinitiativ for Honganvik hyttefelt med bestilling av 
oppstartsmøte og befaring fra DS Bygg AS. Oppstartsmøte med befaring ble holdt den 20.07.2020. 
Norconsult varslet oppstart av planarbeid på vegne av tiltakshaver den 27.07.2020.  

Sauda kommune førstegangsbehandlet saken i Utvalg for samfunnsutvikling den 09.03.2021 og i 
formannskapet den 10.03.21. Planen ble vedtatt sendt på høring og offentlig ettersyn. 

I forbindelse med høringsperioden kom det inn 4 private merknader og 6 uttaler. Av uttalene kom 



det innsigelse fra Statsforvalteren i Rogaland og administrativ innsigelse fra Rogaland 
fylkeskommune. Innsigelsene er løst og plan kan sendes til endelig behandling.  

Lover og regler 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak 
Kommuneplanens arealdel 2019-2031 

Folkehelse 
Det planlegges for lek og opphold, tilrettelegging av badeplass og småbåthavn. 

Konsekvenser for barn, unge, eldre og funksjonsnedsatte 
Innenfor planområdet er det avsatt areal til et leke- og oppholdsområde. Områder for felles 
uteoppholdsareal skal utformes i tråd med prinsipp om universell utforming. Det er satt av område 
for tilrettelegging av badeplass. Tilkomst til badeplass skal være universelt utformet. Det er planlagt 
opparbeiding rullestolrampe, bålplass, sitteplasser o.l. Tilkomst til småbåtanlegg skal utformes etter 
prinsipp om universell utforming.  

De fleste hytter i planen får veg til tomten. Dette åpner for at folk i alle aldre og personer med 
funksjonsnedsettelser kan benytte hyttene og fellesområder.  

Økonomiske konsekvenser 
Tilrettelegging for flere hytter i Sauda kommune kan øke turismen til kommunen som kan gi positive 
ringvirkninger utover i kommunen.  

Fakta 
D-S Bygg Prosjekt AS(tidligere Rondekulen AS) har, etter avtale med grunneier av området Ova 
Løland, engasjert Norconsult AS til å utforme et planforslag for Honganvik hyttefelt på gnr/bnr 3/3, 
4/1 og 4/19.  

Planområdet ligger 150 m nord for Fv 520 Saudavegen, 5 km sør for Saudasjøen i Sauda kommune. 
Planen legger til rette for fritidsboliger, fellesområder (som båtplasser, strandsone og lekeplass) og 
infrastruktur. Planen åpner for 36 nye og 2 eksisterende fritidsboliger.  

Maks størrelse på hyttene er 80 m2 BRA. Det kan etableres inntil 2 parkeringsplasser på hver tomt.  

Eksisterende tilkomst er definert som avkjøring og den skal oppgraderes slik at den blir i samsvar 
med krav i N100 når det gjelder stigning og frisikt.  

Sauda kommune har mottatt reviderte dokumenter fra konsulent 17.08.2021, 06.09.2021, 
14.09.2021 og 29.04.2022.  

 

Innkomne uttalelser 
Det kom 4 private merknader og 6 uttaler i forbindelse med høring av planforslag etter 
førstegangsbehandling. Uttalene i sin helhet ligger som vedlegg til saken. Oppsummerte høringssvar 
og svar fra planlegger ligger i planbeskrivelsen.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://www.sauda.kommune.no/planer-og-horinger/kommuneplan-og-planstrategi/kommuneplanens-arealdel-vedtatt-20-5-2020-revidert-20-10-21/


Sauda kommune stiller seg bak Norconsult sine vurderinger og har ikke ytterligere kommentarer til 
uttalene, men har gjort en oppsummering av uttaler som har ført til endringer i planen: 

· Fra Rogaland Fylkeskommune- Seksjon kulturarv kom det i brev av 26.04.2021 en 
administrativ innsigelse på bakgrunn av manglende marinarkeologiske undersøkelser.  

Planlegger løste denne innsigelsen ved å legge inn rekkefølgekrav som sikrer 
marinarkeologisk undersøkelse før tiltak for båthavn kan igangsettes. Rogaland 
Fylkeskommune trakk innsigelsen i brev av 31.08.2021. 

· Rogaland Fylkeskommune- Regionalplanavdelingen (datert 29.04.2021) viser til 
kommuneplanens arealdel, og ga faglig råd om å ikke tillate veier til eiendommene der det 
ikke allerede foreligger eksisterende veier. De ga også faglig råd om at parkering bør skje på 
felles parkeringsplasser.  

Sauda kommune viser vurdering og konklusjon under. 

· Statsforvalteren i Rogaland, datert 29.04.2021: Statsforvalter mener planforslaget er i 
konflikt med kommuneplanen når det gjelder størrelse på hyttene, utbygging av interne 
veier, 3 småbåtanlegg, badeplass og felles naust. Den samlede belastningen for området 
blir for stor. De fremmet innsigelse til planforslaget av hensyn til strandsone og 
landskapsinteresser i området.  

27.10.2021 ble det gjennomført dialogmøte mellom Sauda kommune og Statsforvalteren. 
Dette førte til at innsigelsen på hyttestørrelse og allmenn tilgang til strandsonen ble 
fjernet fordi størrelse på 80 m2 uten tillegg for bod og allmenn tilgang til strandsonen ble 
presisert i reguleringsplanbestemmelser. Innsigelsen mot etablering av vei til hver enkelt 
hytte ble opprettholdt. 

11.03.2022 ble det gjennomført nytt dialogmøte mellom Sauda kommune og 
Statsforvalter. I møtet ble en enige om at dersom SKV6 tas ut og erstattes av felles 
parkeringsplass, og det kan dokumenteres at SKV5 ikke fører til store inngrep i 
landskapet, ville innsigelsen kunne trekkes. Dokumentasjon ble sendt av kommunen til 
Statsforvalteren 19.04.2022. I brev datert 21.04.2022 trakk Statsforvalteren innsigelsen.  

· Haugaland Kraft, datert 23.03.2021: Forutsetter at eksisterende nettanlegg blir hensyntatt i 
planen, og at området med eksisterende nettstasjon 86050 Planteskole blir avsatt som eget 
areal i plankart. 

Areal for nettstasjon er tatt inn som BAB2 i plankart, med tilhørende bestemmelser  

· Fiskeridirektoratet, datert 28.04.2021: viser til at alle tiltak i sjø er søknadspliktige etter 
forurensingsloven og plan- og bygningsloven.  

BBS2 er foreslått fjernet, slik at det nå er tre tiltak i strandsonen igjen i planforslaget. Det 
ene er ett småbåtanlegg i f_BBS2(tidligere f_BBS3), som er ett flytende anlegg som skal 
være forankret i berg/fjell. Det andre tiltaket er en brygge innenfor området BBS1. denne 
skal være forankret i fjell, og det er ikke tillatt med uteliggere, bøyer, forankringer eller 
andre konstruksjoner. For begge disse områdene er det lagt inn bestemmelse som 
presiserer at det ikke er tillatt med utfylling i sjø. Det er også lagt inn bestemmelse som 



presiserer at alle tiltak i sjø er søknadspliktige. 

· Stavanger Maritime Museum, datert 20.04.2021: opprettholder kravet om 
marinarkeologisk registering i planens sjøareal, ber Rogaland fylkeskommune fremme 
administrativ innsigelse. 

Viser til kommentar til uttale fra Fiskeridirektoratet.  

For området f_BBS3 er det lagt inn rekkefølgekrav som sikrer marinarkeologisk 
undersøkelse før tiltak for båthavn kan igangsettes 

 

Vurdering og konklusjon 

I kommuneplanens arealdel er det lagt opp til tre ulike strategier for tilrettelegging av fritidsboliger. 
Disse er landsby, klynger og tun. Honganvik ligger i kategorien tun. For denne kategorien skal det 
legges til rette for mindre hytter, inntil 80m2 BRA. Det skal i hovedsak ikke fremføres nye veier og 
fremføring av ny infrastruktur skal vurderes særskilt med hensyn til naturinngrep og 
landskapsvirkning. Da reguleringsplanen for Honganvik legger opp til vei til alle hyttene, med 
parkering på tomt, kom det innsigelse fra Statsforvalter. Sauda kommune stiller seg bak vurderinger 
gjort av Norconsult, da en ser at i dette aktuelle området er det mest hensiktsmessig med parkering 
på egen tomt. Store felles parkeringsplasser vil vises tydeligere i dette området enn om bilene blir 
parkert på hver enkelt tomt. Illustrasjoner utarbeidet av Norconsult (vedlagt saken) viser god 
tilpasning til landskap og terreng. Når felles løsning for vann og avløp skal etableres, må det graves 
grøfter i terrenget. Veiene kan legges oppå disse, slik at inngrep i naturen reduseres.  

Veiene i vest er allerede etablerte som grusveier. I øst er hovedveien etablert, og revidert 
reguleringsplan åpner for at det kan etableres tre tilkomstveier fra denne til hyttene. Slik 
illustrasjonene viser, vil veien være lite synlig fra sjøsiden (se bl.a figur 17 i planbeskrivelse), da det er 
planlagt at det i stor grad blir liggende hytter mellom veiene og sjøen.  

Illustrasjoner viser også at plassering av tomtene er gjort på en måte som gir minst mulig 
terrenginngrep. 

Det er lagt opp til felles småbåtanlegg, strand og lekeareal. Områdene skal være åpen for 
allmennheten.  

Sauda kommune er positive til utvikling av fritidsboliger i Honganvik. Reguleringsplanen bidrar til 
utvikling av ett område som allerede er delvis utbygd med hytter. En ser på dette området som ett 
godt supplement til andre hytteområder i Sauda som for det meste er på fjellet. Dette er ett av de få 
hyttefelt i Sauda kommune hvor en får tilkomst til sjø.  

Utvikling av hyttefeltet bidrar til økt bruk av næringslivet og handelslivet i kommunen.  

Det foreligger ingen innsigelser til planforslaget, og Sauda kommune vil etter en helhetlig vurdering 
anbefale at reguleringsplanen vedtas. 
 

 



Sauda, den 10.05.2022 
Rune Kloster Tvedt, rådmann 
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