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Grunneiere 
Offentlige instanser  
 
Sendes iht. adresseliste                 
 
  Vår ref.: 2397-01/rkt  Dato: 14.11.18 
 
Varsel om reguleringsendring av plan 19810003-02 VINGÅRD GNR 48 
BNR 66 MFL. – Eigersund kommune 
 
Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS vil, på vegne av Ideko Holding AS, varsle om mindre 
endring av plan 19810003-02 Vingård gnr 48 bnr 66 mfl i Eigersund kommune.   
 
Vingård ligger på Tengs, nord for Egersund sentrum.  

 
 
Bakgrunn og behov 
I forbindelse med prosjektering og oppmåling av eiendom 48/66 er det registrert noen avvik fra vedtatt 
reguleringsplan når det bl.a. gjelder plassering av vei og avkjørsler.  
 
Følgende endringer er foreslått i plankartet: 

- Veien med tilhørende fortau og rabatt justeres slik at denne samsvarer med bygget vei. 
Justeringen av veilinjen medfører at byggegrensen langs vei justeres tilsvarende. 

- Regulerte avkjørsler til byggeområdene F/K/I/L-1 og F/K/I/L-2 reduseres fra 4 til 3 avkjørsler, 
samt at plassering av avkjørslene tilpasses planlagte tiltak i områdene.  

- Fortau vises gjennomgående i regulerte avkjørsler på vestsiden av veien, vist i figur 1. Regulerte 
avkjørsler som fraviker fra dagens plassering, justeres lik dagens plassering.   

- Bestemmelsesområde i F/K/I/L-1 tas ut av planen, da bestemmelsesområdet for «tårn» ikke 
lenger er relevant når det er andre aktører som skal etablere seg på tomten.   



 

 
K:\Prosjekt\2397 Ideko Holding - Tengs\00_Regplan\13 mindre reg.endring 2018\2397-01 varselbrev-.docx 
 

Flekkefjord Avd. Lyngdal Avd. Egersund Telefon: 38 32 76 00 hovednummer Org.nr.: NO 968 392 131 MVA 
Strandgaten 32 Fiboveien 2B Elvegt. 2 Mailadr.: flekkefjord@arkkso.no (felles) Bankgiro: 3126 27 92792 
4400  Flekkefjord 4580 Lyngdal 4370 Egersund Hjemmeside: www.arkkso.no  
     

 

 
Følgende endringer utføres i bestemmelsene: 

- § 5.2 Fortau. Tillegg: «I forbindelse med krysning av fortau i avkjørsler skal kantstein nedsenkes 
til 5 cm. Bakkant av fortau skal ha gjennomgående høyde.»  

 

Figur 1: Gjeldende reguleringsplan. Illustrasjonen viser utsnitt av 
gjeldende reguleringsplan hvor forslag til endringer er beskrevet. 

Figur 2: Forslag til reguleringsendring. Illustrasjonen viser 
forslag til nytt plankart hvor endringer er innarbeidet. 
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- § 7 Bestemmelsesområder. § 7 tas ut av planen i sin helhet. 
 

 
 
 
 
 

Krav til konsekvensutredning 
Reguleringsendringen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger, og er vurdert til ikke å 
omfattes av forskriftens §§ 6-8, og er derfor ikke konsekvensutredningspliktig.   
 
Kontaktinformasjon  
Eventuelle kommentarer eller merknader til planarbeidet skal rettes skriftlig til: 

Kristiansen & Selmer-Olsen AS Sivilarkitekter  
Strandgaten 32  
4400 Flekkefjord  
e-post: flekkefjord@arkkso.no.  

 
Kopi av innspill sendes:  
Eigersund kommune Plankontoret, Postboks 580, 4379 Egersund, eller på e-post: 
post@eigersund.kommune.no. 

Høringsfrist 
Frist for innspill er 30.11.18. 
 
Annet 
Berørte statlige og regionale myndigheter, grunneiere, naboer og parter varsles i likelydende brev/e-post. 
Grunneiere bes å underrette ev. leieboere/rettighetshavere.  
 
Varselet kan også ses på kommunens hjemmeside www.eigersund.kommune.no, der alle dokumenter 
vedrørende endringen er lagt ut.  
 
Dokumenter for gjeldende reguleringsplan er tilgjengelige i kommunens planbase. Dersom det er 
ønskelig, kan dokumentene sendes per post eller e-post.  
 
Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli sendt eget foreløpig svar til mottatte merknader/innspill.  
 
Når merknadsfristen har gått ut (30.11.18), blir merknader oppsummert og eventuelle justeringer blir gjort 
i forslaget til reguleringsendring. Deretter blir søknaden om reguleringsendring sendt inn til Eigersund 
kommune for behandling.  
 
 
Med hilsen 
Kristiansen & Selmer-Olsen Sivilarkitekter AS 
 
Ragnhild Kaggestad Tamburstuen 
Arealplanlegger – Landskapsarkitekt MNLA 

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


