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Sendes iht. adresseliste                        
 
     Vår ref. 3323/01                                 Dato: 30.01.23 
 
 

Varsel om oppstart av planarbeid  

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Eigersund 
kommune melding om oppstart av reguleringsplanarbeid i henhold til §12-8 og §12-14 i plan- 
og bygningsloven for:  
 

Detaljregulering for Hestnesveien 21 gnr 13 bnr 460 mfl. 
 
Planområdet er på ca. 1,3 daa, og ligger ved Indre Lynge utenfor Egersund sentrum. 
Planområdets avgrensning er vist på vedlagte kart, vedlegg 1. Mindre justeringer og 
avgrensninger av plangrensen kan forekomme i løpet av planarbeidet. 
 
Tiltakshaver for planarbeidet er Eigersund kommune. 

Hensikten med planarbeidet 
Planen har som hensikt å legge til rette for en til to mindre eneboliger på eiendom 13/485, 
som i dag er ubebygd, og eiendom 13/460, som i dag er bebygd med en bolig uten 
kjøreatkomst som ønskes videreført. Planen vil legge til rette for ny felles adkomst for 
bebyggelsen. Boligtype og utforming skal tilrettelegge boligene mot enslige og vanskeligstilte 
grupper på boligmarkedet, og ikke mot familieboliger. 

Planstatus 
Kommuneplan 2018-2030 sentrumsdel for Eigersund kommune disponerer området til bolig 
 
Planområdet er omfattet av gjeldende Årstaddelen (6-1) planid 19660004. 
Reguleringsendringen vil erstatte overlappende arealer i gjeldende reguleringsplan. 

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

Utbyggingsavtale 
Nei 

Informasjon og medvirkning 
Alle relevante dokumenter er tilgjengelige på kommunes hjemmeside.  
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Eventuelle innspill og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet sendes innen 
21.02.2023 til Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord eller 
flekkefjord@arkkso.no , med kopi til Eigersund kommune ved post@eigersund.kommune.no. 

Videre saksgang 
Berørte statlige og regionale myndigheter, grunneiere, naboer og parter varsles om oppstart 
av planarbeid i likelydende brev/epost. Grunneiere bes underrette ev. 
leieboere/rettighetshavere.  
 
Det gjøres oppmerksom på at innsendte merknader/innspill ikke blir besvart med brev, men 
følger saken til politisk behandling. Det kan gå noe tid fra det varsles oppstart av planarbeid 
til planforslaget er klart til politisk behandling. Det kan også gå noe tid fra høringsfristen er 
ute til neste behandling av saken. Det blir igjen anledning til å uttale seg til planforslaget 
under offentlig ettersyn etter førstegangs politisk behandling, før planen vedtas i 
kommunestyret.  
 
Med vennlig hilsen 
Kristiansen & Selmer-Olsen Sivilarkitekter AS 
 
Tobias Bjørnstad 
Arealplanlegger 
 

 
 
Vedlegg: 
 
Vedlegg 1 – Plangrense 
Vedlegg 2 – Adresseliste 
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