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Offentlige instanser  
Interesseorganisasjoner 
Grunneiere 
 
Sendes iht. adresseliste                        
 
                  Vår ref.: 2472     Dato: 07.01.13 
 
 
Varsel om oppstart av planarbeid 
 
Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Heimen Boligpark 
AS, melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8: 
 
REGULERINGSENDRING FOR BOLIGER – GNR 45 BNR 27 – DEL AV 
SLETTEBØ – BAKKEBØOMRÅDET. 
 
Planområdet ligger i Slettebø - Bakkebøområdet, og utgjør et areal på om lag 3,0 daa. Planens 
begrensning ble fastsatt i oppstartsmøte med Eigersund kommune, og planområdet omfatter 
eiendommen gnr 45 bnr. 271 til regulert veikant, som vist i vedlagte kartutsnitt. Formålet med 
planarbeidet er å tilrettelegge for nye boliger på omsøkte eiendom. 
 
I kommunedelplanen for Egersund sentrum 2011-2022 er området avsatt til privat eller offentlig 
tjenesteyting. Omsøkte eiendom 45/271 inngår i gjeldende reguleringsplan 20110001 
Reguleringsplan for Slettebø – Bakkebøområdet fra 2012, og er regulert til undervisningsformål.  
 
Hensikten med planarbeidet er å endre reguleringsformålet for eiendommen 45/271, fra 
undervisning til boligformål. Endringen kommer som følge av at skolen ble lagt ned sommeren 
2013, og eiendommen ble solgt på det åpne marked. Omsøkte eiendom egnes dårlig til 
undervisningsformål, og ny eier ønsker derfor å utvikle eiendommen i en ny retning. 
Eksisterende bygning ombygges til leiligheter med tilhørende parkering og uteareal. I 
prosjekteringen vil det bl.a. bli lagt stor vekt på estetikk og trafikksikkerhet. Tiltaket vil ikke 
medføre endringer i det overordnede kjøremønsteret i området.  
 
I samråd med Eigersund kommune og i henhold til plan- og bygningslovens § 4, vurderes tiltaket 
ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Selv om planforslaget ikke vil samsvare med 
overordnet plan ved endring av formål fra undervisning til bolig, vurderes tiltaket ikke å gi 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn og vurderes dermed som ikke konsekvens-
utredningspliktig.  
 
Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet kan rettes skriftlig til Kristiansen & 
Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller på e-post 
flekkefjord@arkkso.no, innen 10.02.2014, med kopi til Eigersund kommune v/ Plankontoret, Pb. 
580, 4379 Egersund eller e-post post@eigersund.kommune.no. 
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Varselet kan også ses på kommunens hjemmesider, www.eigersund.kommune.no.  
 
Grunneiere bes å underrette ev. leieboere/rettighetshavere.  
 
Eigersund kommune varsles både som grunneier og offentlig instans. 

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli sendt eget foreløpig svar til mottatte 
merknader/innspill. Innkomne merknader vil bli referert og kommentert i planforslaget. Det blir 
anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangs politisk 
behandling, før planen vedtas i kommunestyret.  

 
 
Med vennlig hilsen 
Kristiansen & Selmer-Olsen AS 
Siv. ark. MNAL 
 
 
Ragnhild Kaggestad Tamburstuen 
reguleringsarkitekt - landskapsarkitekt 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Kart med plangrense 
Oversiktskart 
Kopi av adresseliste for både offentlige og private 
 


