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Offentlige instanser  
Interesseorganisasjoner 
Grunneiere 
 
Sendes iht. adresseliste                        
 
                  Vår ref.: 2724/rkt    Dato: 15.02.17 
 
Varsel om oppstart av planarbeid 
Reguleringsendring og forhandling av utbyggingsavtale 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8, 12-14 og 17-4 blir det med dette varslet om 
igangsettelse av planarbeid for:   
 

REGULERINGSENDRING – SVANAVÅGEN INDUSTRIOMRÅDE 
GNR 7 BNR 196 MFL.   
EIGERSUND KOMMUNE 
PLANID 19990002-01 
 
Planområdet 
Planområdet ligger i Svanavågen på Søre Eigerøy, i Eigersund kommune. Planområdet er 
innenfor svart stiplet linje i kartutsnitt under.  
 

 
Figur 1: Oversiktskart. Planområdet er innenfor svart stiplet linje (kartet er ikke i målestokk).  
Kartkilde: www.eigersund.kommune.no  

http://www.eigersund.kommune.no/
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Det totale planområdet utgjør et areal på ca. 216 daa (vist med svart stiplet linje i fig. 2), mens 
området det søkes reguleringsendring for utgjør ca. 34 daa (vist med blå stiplet linje i fig. 2). Det 
kan bli mindre justeringer av område for reguleringsendring med hensyn på tilpasninger til 
planlagte tiltak herunder atkomst, utfylling, utforming av kryss i Hovlandsveien mv. 
  

  
Figur 2: Planens begrensning. Svart stiplet linje viser hele planområdet, mens blått området omfatter reguleringsendringen. 
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Hovedhensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny dagligvareforretning på 
østsiden av Hovlandsveien. Dagens butikk er liten, gammel og slitt og det er ikke mulighet for 
utvidelse på nåværende tomt. Ny dagligvare planlegges på eiendom 7/196 og dels 7/90. 
Hovedatkomst blir fra Svanavågveien, men det vil ses på mulighet for å åpne for 
gjennomkjøring med innkjøring fra Hovlandsveien for trafikk sørfra og utkjøring i 
Svanavågveien. Parkering for ny dagligvare løses på egen tomt.  
 
På samme tomt 7/90 sør for ny dagligvare, ønskes det å åpne for et nytt bygg med kombinert 
formål; forretning, tjenesteyting, næring, kontor og lager.  
 
Det vil også bli sett på muligheter for etablering av en mini-bensinstasjon (selvbetjente 
bensinpumper) i nærhet til den nye dagligvareforretningen. 
 
Eiendommene 7/225 og 7/89 medtas også i endringen for å sikre atkomst til disse eiendommer 
over 7/196 og 7/90. Eiendommene reguleres til kombinert formål kontor og næring i tråd med 
gjeldende reguleringsplan. 
 
Dagens butikk på eiendom 7/380 medtas også i endringen og reguleres til kombinert formål 
bolig, kontor og næring.  
 
I tillegg vil det i planarbeidet bli sett på utforming av kryss med Hovlandsveien, 
gangforbindelser, forskyvning av tidligere regulert busslomme mv.  
 
Reguleringsendringen omfatter eiendommene gnr 7 bnr 196, 90, 156, 225, 80, 380 mfl. 
 
Forhåndskonferanse 
Det er avholdt formelt oppstartsmøte med plankontoret den 23. september 2016.  
 
Gjeldende planer 
Planområdet omfattes av hele reguleringsplan 19990002 – Svanavågen industriområde (7-12) 
og deler av reguleringsplan 19690001 – Boligområde vest for Hovlandsveien (16-1). 
Reguleringsendringen omfatter arealer innenfor rød stiplet linje i fig. 3. Øvrige arealer innenfor 
varslet plangrense reguleres til samme formål som i gjeldende planer.  
 



 

 
Flekkefjord Avd. Lyngdal Avd. Egersund Telefon: 38 32 76 00 (hovednummer) Org.nr.: NO 968 392 131 

MVA 
Strandgaten 32 c/o Lister Nyskaping Elvegaten 2 Mailadr.: flekkefjord@arkkso.no (felles) Bankgiro: 3030 05 48845 
4400  Flekkefjord Stasjonsgt. 26 4370 Egersund Hjemmeside: www.arkkso.no  
flekkefjord@arkkso.no 4580 Lyngdal    

 

 

 
Figur 3: Gjeldende reguleringsplaner i området. Reguleringsendringen omfatter arealer innenfor rød stiplet linje. 

I kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune er planområdet vist som område for 
nåværende næringsvirksomhet. Dagens dagligvare er vist som boligformål.  
 

  
Figur 4: Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Plangrense er vist med svart stiplet linje.  
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Krav til konsekvensutredning 
Planlagte tiltak er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger § 2-4.  
 
Forskriftens § 2d) fastsetter at detaljreguleringer på mer enn 15 daa som omfatter nye områder 
til utbyggingsformål alltid skal konsekvensutredes. Av området som omreguleres er ca. 18 daa 
allerede avsatt til utbyggingsformål, mens ca. 10 daa omdisponeres fra LNF-formål til 
utbyggingsformål. KU-plikt utløses dermed ikke.  
 
Forskriftens § 2f) fastsetter at reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I alltid skal 
konsekvensutredes. I følge vedlegg I, pkt. 24 utløses KU-plikten ved endringer som medfører 
over 15 000 m2 nytt bruksareal til næring/tjenesteyting. Planforslaget vil legge opp til mindre enn 
15 000 m2 nytt bruksareal. KU-plikten utløses dermed ikke.  
 
Forskriftens § 3b) omfatter detaljregulering på mer enn 15 daa som innebærer endring av 
kommuneplan, og reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Kommuneplanen viser hele 
planområdet sør for Hovlandsveien som nåværende næringsområde. Planlagt tiltak omfattes 
ikke av tiltak i vedlegg II. KU-plikten utløses dermed ikke.  
 
Ønsket arealbruksendring vurderes å ikke medføre vesentlige virkninger eller komme i konflikt 
med særskilt viktige miljø og samfunnsinteresser, herunder verdifulle naturtyper, naturområder 
for utøvelse av friluftsliv, verdifullt landskap/naturområde eller berøre arealer som har stor 
betydning for landbruksvirksomhet. 
 
Da omsøkt arealbruksendring i liten grad berører viktige LNFR-områder eller anses som 
konfliktfullt i forhold til overordnede føringer og gjeldende reguleringsplan, er planarbeidet 
vurdert å ikke omfattes av forskriftens oppfangskriterier i §§ 2-4 (forskriftens vedlegg III) og 
utløser dermed ikke krav om konsekvensutredning.  
 
Utbyggingsavtale 
Med dette kunngjøres også oppstart av arbeid med utbyggingsavtale mellom Eigersund 
kommune og tiltakshaver.  
 
Aktuelle reguleringsformål 
Forretning, kontor, lager, annen offentlig eller privat tjenesteyting, parkering, kjøreveg, annen 
veggrunn, fortau, grønnstruktur mv. I tillegg kommer gjeldende planers reguleringsformål for de 
områder som ikke omfattes av endringen.  
 
Tiltakshaver og utførende konsulent 
Tiltakshaver er Ekberg Eiendom AS. 
Utførende konsulent for planleggingen er arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS. 
 
Merknader til oppstartsmeldingen 
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.  
 

mailto:flekkefjord@arkkso.no
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Kopi av innspill sendes Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund, eller e-post: 
post@eigersund.kommune.no. 
 
Frist for merknader er satt til 22.03.17. 
 
Annet 
Varselet kan også ses på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no.   
 
Aktuelle offentlige myndigheter, kommunens avdelinger/utvalg, energiverk, 
interesseorganisasjoner, berørte grunneiere og naboer m.fl. varsles i likelydende brev/e-post. 
Grunneiere bes underrette ev. leieboere/rettighetshavere.  

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 hilsen 
Kristiansen & Selmer-Olsen Sivilarkitekter AS 
 
Ragnhild Kaggestad Tamburstuen 
Arealplanlegger – Landskapsarkitekt MNLA 

Vedlegg:  
Kopi av adresseliste for varslede naboer og offentlige instanser.  

mailto:post@eigersund.kommune.no
http://www.eigersund.kommune.no/

