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Sendes iht. adresseliste                        
 
     Vår ref. 3334/01                                 Dato: 25.01.2023 
 
 

Varsel om reguleringsendring etter forenklet 
prosess til uttale 

Detaljregulering for Hafsøyhagen og Gruå, Gnr/bnr 46/698 mfl 
PlanID 20120008-01 
Det kunngjøres med dette om reguleringsendring av nevnte område iht. plan- og 
bygningslovens § 12-14. Området detaljreguleres jf. § 12-3.  

Formålet med planendringen 
Gjeldende reguleringsplan fra 2017 legger til rette for etablering av 4 firemannsboliger med 
tilhørende parkering og uteoppholdsarealer. Det har vist seg utfordrende å realisere tiltakene 
som er hjemlet i gjeldende plan, da boligetterspørselen ikke varer til den tillatte utbyggingen. 
Med bakgrunn i dette endres boligtypologien i området til frittliggende og kjedede eneboliger. 
Antallet boenheter reduseres fra 16 til 11. I tillegg omstruktureres området ved bl.a. at felles 
avkjørsel flyttes noe lenger nord i Gamleveien, felles atkomstvei til boligene forlenges slik at 
alle boligene gis kjøreatkomst, felles leke- og uteoppholdsarealer endrer utforming og 
størrelse. I tillegg oppdateres og omstruktureres bestemmelsene tilsvarende endringer i 
plankartet.  

Planområdet 
Planområdet ligger nord for Egersund sentrum, like sør for krysset mellom Hafsøyveien og 
Gamleveien. Planområdet samsvarer med gjeldende plans avgrensning.  

Planstatus 
Planområdet er avsatt til boligbebyggelse nåværende i gjeldende kommuneplan. 
Området omfattes av gjeldende reguleringsplan for Detaljregulering Hafsøyhagen – Gruå, 
gnr. 46 bnr. 698 mfl., planID 20120008-01. Reguleringsendringen vil erstatte og oppheve 
gjeldende reguleringsplan.  

Vurdering av behov for konsekvensutredning  
Planendringen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger (KU). Plantiltaket 
samsvarer med overordnet 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 
Tiltakshaver for planarbeidet er Norrøn Hus Prosjekt AS. Kristiansen & Selmer-Olsen AS er 
ansvarlig for planleggingen.  
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Utbyggingsavtale 
Nei 

Informasjon og medvirkning 
Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på kommunes hjemmeside.  
 
Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet sendes innen 
20.02.2023 til Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller 
flekkefjord@arkkso.no , med kopi til Egersund kommune, post@eigersund.kommune.no 

Vurdering av reguleringsendring etter forenklet prosess 
Det er gjort en vurdering av planlagte tiltak i forhold til behandling av reguleringsendringen 
etter forenklet prosess. Det er konkludert med at tiltakene det planlegges for ikke går utover 
hovedrammene i gjeldende plan, ikke har negativ virkning for helhetlig planlegging i området 
og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder. Tiltakene kan dermed 
gjennomføres som endring av gjeldende plan med forenklet planprosess. Plankontoret i 
Eigersund kommune har sluttet seg til denne konklusjonen.  
 
Dersom det under høringsrunde eller behandling av reguleringsendringen mot formodning 
skulle komme til vedtak om at reguleringsendringen må behandles etter normal prosess, 
gjelder dette varsel som melding om oppstart av planarbeid i samsvar med plan- og 
bygningslovens §§ 12-1 og 12-8.  

Videre saksgang 
Komplett planforslag blir med dette sendt til berørte myndigheter, grunneiere og naboer for 
uttale. Etter uttalefristen vil planforslaget fremmes for Eigersund kommune for 
sluttbehandling. Underretning om vedtak sendes av Eigersund kommune v/plankontoret til 
forslagsstiller, plankonsulent, berørte myndigheter som har hatt merknader og eiere og 
festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket.  
 
Med vennlig hilsen 
Kristiansen & Selmer-Olsen Sivilarkitekter AS 
 
Ragnhild Kaggestad Tamburstueb 
Arealplanlegger og Landskapsarkitekt MNLA 
 

 
 
Vedlegg: 
Komplett planforslag for reguleringsendringen med plankart, bestemmelser, planbeskrivelse 
og risiko- og sårbarhetsanalyse.  
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