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Eigersund kommune 

v/planavdelingen 

 

 

Stavanger, 23.06.2021 

 

 

Forslag til endring av plan for Langholmen gnr. 47 bnr. 26 m.fl. – utvikling av 

industri og havneterminal – plan nr. 1968 0003-02 

 

I forbindelse med reguleringsplan nr. 1968 003-02 ble det opprinnelig satt av for lite areal til 

vegformål på nordsiden av fortau o_SF. Dette har medført at fortau o_SF ikke kan 

opparbeides uten å måtte gjøre inngrep i naboeiendommen.  

På grunn av interessemotsetninger anses det som mest hensiktsmessig å justere kjøreveg 

o_SVK1 slik at vegen med tilhørende fortau og ev. skråninger/murer, kan opparbeides i sin 

helhet på eiendommen 46/26. 

Justeringen består hovedsakelig i å flytte vegen ca. 0,75 m mot brannstasjonen på del av 

strekningen, og vil kun beslaglegge et areal på ca. 35 m², som i dag er regulert til annen 

veggrunn - grøntareal, o_SVG6. Endringen vil samtidig føre med seg små justeringer langs 

vegen i nord. Fortauet blir forskjøvet noe mot sør i den nordligste delen. Det åpner for å 

legge inn annen veggrunn – grøntareal, o_SVG9, for å kunne benytte arealet til nødvendige 

skråninger/murer i stedet for å etablere dette i grøntarealet. Frisiktlinjene tilpasses ny 

vegbane.  
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Figur 1: Pilene i utsnittet over indikerer hvor de største justeringene av vei og fortau er gjort.  

På møte avholdt 22.04.21 mellom kommunens planavdeling, Vei & utvikling, prosjektleder for 

brannstasjon utbygging og Langholmen næringspark kom en også til muntlig enighet at dette 

var den beste løsningen. 

Etter en samlet vurdering anses denne endringen av mindre karakter og vil samtidig gi en 

bedre løsning for naboeiendommen i nord.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Margrete S. Steen 

Prosjektil Areal AS 

 

 


