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Saksnummer Utvalg Møtedato 

149/16 Planteknisk utvalg 14.06.2016 

045/16 Kommunestyret 20.06.2016 

 
 

Detaljreguleringsplan gnr. 45 bnr. 114 m.fl. - videre utbygging av sjukehus og 
sykehjem, Lagård 2. gangsbehandling 
 

Sammendrag: 
Forslag til reguleringsendring - detaljreguleringsplan for gnr. 45 bnr. 114 m.fl. Lagård, Egersund - 
videre utbygging av sjukehus og sykehjem har vært til offentlig ettersyn, uten at det er mottatt 
vesentlige merknader til den. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for videre utbygging av 
sykehus og sykehjem med tilhørende funksjoner på eksisterende sjukehustomt på Lagård. Planen vil 
også tilrettelegge for etablering av ny gang- og sykkelvei langs nedre del av Langevannsveien. 
Rådmannen vurderer at planen ivaretar de viktigste hensynene og anbefaler at planen vedtas som 
fremlagt. Reguleringsplanen sikrer mulighet for å etablere nye sykehjemsplasser, samt gir mulighet 
for at sykehuset kan utvikles og ha rom for nytt areal når dette blir nødvendig. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Planteknisk innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring - detaljreguleringsplan for gnr. 45 bnr. 114 m.fl. Lagård, Egersund - 
videre utbygging av sjukehus og sykehjem vedtas som fremlagt. 

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

 
Møtebehandling fra Planteknisk utvalg 14.06.2016 
 
PTU - behandling: 
Votering: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 
 
PTU-149/16 vedtak: 
 



Planteknisk utvalg innstiller til kommunestyret: 
Forslag til reguleringsendring - detaljreguleringsplan for gnr. 45 bnr. 114 m.fl. Lagård, Egersund - 
videre utbygging av sjukehus og sykehjem vedtas som fremlagt. 

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

Vedtaket er enstemmig. 

 
 
Møtebehandling fra Kommunestyret 20.06.2016 
 
KS - behandling: 
Votering: 
Innstilling fra planteknisk utvalg enstemmig vedtatt. 

 
 
 
KS-045/16 vedtak: 
 

Forslag til reguleringsendring - detaljreguleringsplan for gnr. 45 bnr. 114 m.fl. Lagård, Egersund - 
videre utbygging av sjukehus og sykehjem vedtas som fremlagt. 

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

Vedtaket er enstemmig. 
 
 
Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, 
www.eigersund.kommune.no - Politiske saksdokumenter: http://bit.ly/1IywnuF  
Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. 
 
 
 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID Tittel 

452797 Bestemmelser - detaljregulering for sykehus og sykehjem på Lagård Egersund 

452798 Planbeskrivelse - detaljregulering for sykehus og sykehjem på Lagård Egersund 

452799 Plankart - detaljregulering for sykehus og sykehjem på Lagård Egersund 

452807 Volumstudie  - detaljregulering for sykehus og sykehjem på Lagård Egersund 

453519 Høring og offentlig ettersyn- detaljreguleringsplan gnr. 45 bnr. 114 m.fl. - videre 
utbygging av sjukehus og sykehjem 

454720 Uttalelse fra barnas representant - detaljreguleringsplan gnr. 45 bnr. 114 m.fl. - 
videre utbygging av sjukehus og sykehjem 

460852 Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for gnr. 45 bnr. 
114 med flere - videre utbygging av sjukehus og sykehjem 

461706 Høringsuttalelse fra Felles brukerutvalgs arbeidsutvalg vedr. detaljreguleringsplan 
gnr. 45 bnr. 114 m.fl. - videre utbygging av sjukehus og sykehjem 

462009 Uttalelse til videre utbygging av sjukehus og sykehjem gnr. 45 bnr. 114 - Lagård 
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