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Offentlige høringsinstanser 

Sendes iht. adresseliste                        
 
                  Vår ref. 3045/rkt Dato: 28.10.20 
 
MELDING OM OPPSTART AV PLANARBEID 
Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av                      
Eigersund kommune, melding iht. plan- og bygningslovens §12-8 og § 12-11 om at 
følgende reguleringsplanarbeid blir satt i gang:  
 
ENDRING AV DETALJREGULERING FOR DELER AV 
EGERSUND SENTRUM  
PLANID 19910002-04 
 
Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et attraktivt bysentrum i tråd med 
kommuneplanen 2018-2030 for Sentrumsdel, mulighetsstudie for deler av Egersund 
sentrum og kommunestyresak 089/19 «Oppfølging av kommuneplanen og 
mulighetsstudie – Egersund sentrum og byutvikling». Planen skal vise hvordan 
planområdet kan bli en fremtidsrettet og attraktiv del av byen. Det vil bli foretatt en 
særskilt vurdering for områdene Torget, Nytorget, Areneset, «Rådhustomta» og 
«Bytelttomta». Tilknytningen mellom by og sjø, hensynet til bevaringsverdig bebyggelse 
og kirka, ulike transportløsninger og hensynet til myke trafikanter vil stå sentralt i det 
videre planarbeidet.  

Planavgrensning 
Planområdet er på om lag 50 daa inkludert sjøareal. Det er landarealene som har fokus, 
men det åpnes for mindre justeringer av havnefronten. Planavgrensning kommer frem 
av vedlagt kart. Mindre justeringer og avgrensninger av plangrensen kan forekomme i 
løpet av planarbeidet.  
 
Planstatus 
Planen blir utarbeidet på grunnlag av kommuneplan 2018-2030 for Sentrumsdel, vedtatt 
23.09.2019. Planområdet er vist som sentrumsformål S1 (ca. 30 daa), havneformål, 
småbåthavn og friluftsområde i elv/sjø (ca. 15 daa.), havnepromenade, vegformål, 
hensynssone flom, hensynssone støy og hensynssone bevaring.  
 
Planområdet er regulert i PLAN 19910002-03 Sentrumsplan fra 2009. Detaljplanen 
erstatter og opphever overlappende deler av gjeldende reguleringsplan.  
 
Planarbeidet skal også baseres på Mulighetsstudie for deler av Egersund sentrum og 
Kommunestyresak 089/19 «Oppfølging av kommuneplanen og mulighetsstudie – 
Egersund sentrum og byutvikling». 
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Krav til konsekvensutredning 
Planarbeidet er vurdert mot Forskrift om konsekvensutredning. Planarbeidet omfattes 
ikke av §§ 6 - 8. Dette skyldes i hovedsak at planarbeidet er i henhold til overordnet 
planer og at tiltaket ikke forventes å medføre vesentlige konsekvenser for miljø og 
samfunn. For utfyllende vurdering se vedlegg 4. 
 
Planprosess og medvirkning 
Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig 
til: Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord, eller på epost til: 
flekkefjord@arkkso.no med kopi til Eigersund kommune, Pb 580, 4379 Egersund eller 
epost til post@eigersund.kommune.no.                      
 
Frist for merknad er 02.12.2020 
 
Planoppstart er også kunngjort på Eigersund kommunes hjemmeside, samt i Dalane 
Tidende.  
 
Grunneiere bes å underrette ev. leieboere/rettighetshavere.  

Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli sendt eget foreløpig svar til mottatte 
merknader/innspill. Merknader og innspill vil bli vurdert ved utarbeiding av planforslaget. 
Det blir også anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn, før 
planen vedtas i kommunestyret. 

 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ragnhild Kaggestad Tamburstuen 
Arealplanlegger/Landskapsarkitekt MNLA 
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