
Detaljregulering Skårabrekkå Versjon nr. 01/2756  Dato: 17.12.2021 1 

Sendes iht. adresseliste                        
 
     Vår ref. 2756/RKT                                 Dato: 17.12.2021 
 

Varsel om oppstart av planarbeid 
Detaljregulering for Skårabrekkå 
PlanID 19760003-05 
 
Det kunngjøres med dette at nevnte område tas opp til regulering iht. plan- og 
bygningslovens § 12-8, § 12-14. Området skal detaljreguleres jf. plan- og bygningslovens § 
12-3.  

Formålet med planleggingen 
Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse. Eksisterende 
bebyggelse innenfor planområdet forutsettes revet.  

Planområdet 
Planområdet er på ca. 5,5 daa, og omfatter hele eiendom gnr./bnr. 13/166 samt deler av 
eiendommene 13/332, 13/2623, 13/62 og 13/18. Planområdet ligger på vestsiden av 
Årstaddalen, ca. 1 km fra Egersund sentrum. Området er lokalisert i grensen mellom 
merkantile sentrumsfunksjoner langs Sokndalsveien og boligbebyggelsen i Skårabrekkå. I 
sør og øst grenser området til stort friluftsområde ved Tingkunden og Stoplesteinane.  
 
Planområdets avgrensning er vist på vedlagte kart, vedlegg 1. Mindre justeringer i 
plangrensen kan komme som følge av innspill til planarbeidet.  

Planstatus 
Kommuneplanen for Egersund 2018-2030 Sentrumsdelen er planområdet avsatt til 
boligbebyggelse – nåværende og LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag - 
nåværende. 
 
Planområdet er omfattet av gjeldende reguleringsplan Endringsplan Årstaddalen Eger motell 
– Skåraåne, planID 19760003. Reguleringplanen vil erstatte overlappende arealer i 
gjeldende reguleringsplan. 

Vurdering av behov for konsekvensutredning 
Plantiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger (KU). Plantiltaket er i 
samsvar med overordet plan, og vurderes ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn. Planendringen utløser med dette ikke krav til konsekvensutredning jf. forskriftens 
§§ 6-8. 

Tiltakshaver 
Forslagsstiller er Norrøn Eiendomsutvikling AS. Kristiansen & Selmer-Olsen AS er ansvarlig 
for planleggingen.   
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Merknader til oppstartsmeldingen 
Merknader til planarbeidet sendes skriftlig innen 24.01.2022 til Kristiansen & Selmer-Olsen 
AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller epost: flekkefjord@arkkso.no, med kopi til 
Eigersund kommune, Postboks 580, 4379 Egersund epost: post@eigersund.kommune.no  
 
Kunngjøring kan også ses på www.eigersund.kommune.no. Her finnes også planinitiativ 
samt referat fra oppstartsmøtet avholdt 21.10.21 med Eigersund kommune.   
 
Berørte statlige og regionale myndigheter, lag og foreninger, grunneiere, naboer og øvrige 
parter varsles om oppstart av planarbeid i likelydende brev/epost. Grunneiere bes underrette 
ev. leieboere/ rettighetshavere.  

Videre saksgang 
Etter at meldingsfristen er ute, vil merknader og innspill bli gjennomgått. Det gjøres 
oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart, men følger saken til politisk 
behandling. Selve planforslaget vil så bli utarbeidet og oversendt kommunen for 
saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen, blir reguleringsplanforslaget lagt 
ut til offentlig ettersyn og det gis anledning til å komme med merknader mot planforslaget før 
videre politisk behandling.  
 
Med vennlig hilsen 
Kristiansen & Selmer-Olsen Sivilarkitekter AS 
 
Ragnhild Kaggestad Tamburstuen 
Arealplanlegger / Landskapsarkitekt MNLA 
 

 
 
Vedlegg: 
 
Vedlegg 1 – Plangrense 
Vedlegg 2 – Adresseliste 
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