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Planinitiativ 
 

(Jf. pbl § 12-8, forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, og prop. 
149 L) 

 

 
Planinitiativ for Gnr. 2 Bnr. 133 mfl.- Seksarvik, Eigersund kommune 

Utarbeidet av Kristiansen og Selmer-Olsen Sivilarkitekter  

Datert 13.02.2020 
 
 

Ansvarlige 

Fagkyndig 

Firma Kristiansen og Selmer-Olsen Sivilarkitekter  
Kontaktperson Ragnhild Tamburstuen 
E-post ragnhild.tamburstuen@arkkso.no 
Telefon 911 68 996 

Forslagsstiller 
Navn Norrøn Bolig AS 
Adresse  Gamle Sokndalsvein 38, 4372 Egersund 
Telefon  

Kontaktperson 
forslagsstiller 

Navn Tor Inge Larsen 
E-post tor.inge@norron.no 
Telefon 907 72 650 

Hjemmelshaver Navn Evelyn Sofie Mattsson  
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Informasjon om planinitiativet 

Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 1. 
 

1 Formålet med planen (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av en hytte på eiendom 2/133 i 
Seksarvika.  

2 Planområdet og omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 
Planavgrensning og lokalisering 
Planområdet er på ca. 7,8 daa, og ligger i Seksarvik på Nordre Eigerøy, i et område som 
inneholder eksisterende fritidsboliger, eneboliger, naust og småbåtanlegg.  

 
 

Omsøkte tomt 2/133 er i dag ubebygd. Terrenget på tomta er hellende ned mot sjøen. Det er 
i kulturminnedatabasen Askeladden ikke registrert automatisk fredet kulturminne, 
kulturminner eller kulturmiljøer.   
 

3 Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 
Forholdet til kommuneplan 
Området er i kommuneplanen for Eigersund 2018-2030 vist som fritidsbebyggelse 
nåværende.  

Figur 1: Oversiktsfoto som viser dagens situasjon. 



 

Side 3 av 5 Planinitiativ 
 

 
Figur 2: Utsnitt av kommuneplanen for Egersund 2018-2030 

Forholdet til eventuelle reguleringsplaner og retningslinjer 
Omsøkte område er regulert ved eldre reguleringsplan fra 1968, Hyttebebyggelse Seksarvik 
N. Eigerøy, planid 19680010.  
 
Området grenser til følgende reguleringsplaner: 

- Fritidsboliger Saksarvågen g/bnr 2/37, planid 19680010-01, vedtatt 2005. 
- Strandområde på g/bnr 2/29, 47, 96, planid 19680002, vedtatt 2000. 
- Fritidsbebyggelse m.m. Seksarvik, planid 20120007, vedtatt 2012. 
- Nymark Midbrød, planid 20050006, vedtatt 2005. 

 

 
Figur 3: Gjeldende reguleringsplaner 
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4 Kort presentasjon av planlagte tiltak (Jf. § 1 andre ledd bokstav c, d og e) 
På eiendom 2/133 er det ønskelig å oppføre en fritidsbolig. Fritidsboligens størrelse utnyttes i 
samsvar med overordnet planverk. Det legges ikke opp til kjøreatkomst til fritidsboligen. 
Eiendommen 2/133 har i dag tinglyst parkeringsrett på g/bnr 2/144 og tinglyst gangrett over 
g/bnr 2/137, 2/29. Dette videreføres.  

5 Virkninger på omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f) 
Beskriv tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
Fritidsboligen plasseres på øvre deler av tomta, på en hylle i terrenget. Ved plassering av 
fritidsboligen vil det bli lagt vekt på at terrenginngrepene begrenses til et minimum. Grunnet 
topografien i området vil ny fritidsbolig ikke fremstå i uheldig silhuett, hindre utsikt eller 
redusere solforhold for bakenforliggende enebolig. 
 

6 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 
Er det spesielle utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet? 
I forbindelse med planarbeidet vil det bli utarbeidet ROS-analyse, og nødvendige 
risikoreduserende tiltak vil innarbeides i planforslaget.  

7 Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 
Krever planen konsekvensutredning og ev. utarbeidelse av planprogram?  
(Jf. forskrift om konsekvensutredninger § 6 og § 8). 
Omsøkte område er tidligere regulert. Planlagte tiltak vil være i samsvar med overordnet 
arealformål i kommuneplanen. Tiltaket vurderes å ikke utløse krav til konsekvensutredning jf. 
§§ 6-8 i forskriften.  

8 Planprosessen og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k) 
Er det vesentlig interesser som berøres av planinitiativet? 
Det er ikke oppdaget andre vesentlige interesser som berøres av planinitiativet som ikke 
allerede er nevnt.  
 
Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart? 

- Fylkesmannen i Rogaland  
- Rogaland Fylkeskommune  
- Dalane Energi AS 
- Norges Vassdrags- og Energidirektorat 
- Eigersund kommune  
- Dalane Friluftsråd 
- Mattilsynet 
- Rogaland Brann og redning 
- Berørte grunneiere og naboer/gjenboere. 

Listen er ikke uttømmende. 
 
Omtal prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 
Etter oppstart av planarbeid, vil det legges opp til medvirkning gjennom ordinær saksgang.  
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9 Foreløpig fremdriftsplan 

Aktivitet Tid/dato 
Oppstartsmøte  uke 8 
Varsel om planarbeid. Minst 30 dager høringsfrist.  uke 10 
Oppsummering av høringsinnspill,  
Oppsummeringsmøte med kommunen 

uke 15 

Oversende saksbehandler skisseforslag for gjennomsyn 
Ev. avklaringsmøte hvor skisseforslaget drøftes.  

uke 20 

Innsending av komplett planforslag uke 23 
 
Videre saksbehandling: 
Planforslaget vil bli fremmet for 1. gangs behandling innen 12 uker etter komplett 
plan er innsendt. 
1. gangs behandling i PTU. 
Offentlig ettersyn av planforslaget, 6 uker høringsfrist. 
Gjennomgang av høringsuttalelser. Ev. revisjon av planforslaget etter 
høringsuttalelsene. 
2. gangs behandling i PTU. 
Sluttbehandling i Kommunestyret.  
Plandokumentene revideres iht. kommunestyrevedtak.  
Planen kunngjøres og berørte parter tilskrives. Klagefrist 3 uker.  

 

 

 


