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MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID 
 

LINK arkitektur gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende 
planarbeid blir satt i gang: 
 
Plan 2778 – Detaljregulering for Mosvangen dagsenter og barnehage, Hillevåg kommunedel.  
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for oppfølgning av nytt dagsenter på eiendommen 
57/1323 og innenfor felt BT1, og ny 8 avdelingsbarnehage innenfor eiendommene 57/1321, 
57/1326 og 57/1653 i felt BT2 i gjeldende områdereguleringsplan 2478 for svømmeanlegg ved 
Mosvangen, i Stavanger. Det planlegges å rive eksisterende bygg som i dag er benyttet til 
vandrerhjem, samt eksisterende sykehjem og eksisterende barnehage. Det kan i planarbeidet bli 
aktuelt å vurdere etablering av avlastningsboliger på eiendommen 57/1671 i felt BT1. Det vil i så 
fall forutsette at eksiterende studenthjem på eiendommen rives.   
 
Forslag til planområde er på ca 12,7 daa, og avgrenses av Mosvannsparken og Mosvatnet i nord, 
Mosvangen camping i øst, Henrik Ibsens gate i sør og parkeringsareal for Tjensvoll gravlund i vest. 
Planavgrensning er vist på kartutsnittet under. 

 

 
 

Figur 1 Avgrensning av planområdet  
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Området er på plankartet til gjeldende kommuneplan i all hovedsak vist som offentlig eller privat 
tjenesteyting. 
 
I gjeldende reguleringsplan, plan 2478 – reguleringsplan for svømmeanlegg ved Mosvangen, er 
felt BT1 og BT2 er regulert til blandet formål – bolig/ tjenesteyting og det tillates sykehjem, 
barnehage og studentboliger. 

   

Stavanger kommune har vurdert at tiltaket ikke medfører krav om konsekvensutredning.  
 
Planoppstart er også kunngjort på https://www.stavanger.kommune.no/ under Varsel om 
oppstart av planarbeid. Her finner du også referat fra oppstartsmøte og planinitiativ.  
 
Reguleringen vil kunne berøre grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til 
planområdet. Grunneiere bes underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om det 
planarbeidet som er startet.  
 
Eventuelle kommentarer kan sendes til: LINK ARKITEKTUR  
v/ Ingvild F. Hansen, Kvitsøygata 10, NO- 4014 Stavanger 
E-post: ifh@linkarkitektur.no, innen 01.07.2022, med kopi til Stavanger kommune, postboks 
8001, 4068 Stavanger, eller til Postmottak@stavanger.kommune.no  
 
Innspill og merknader fra berørte får ikke egne svarbrev, men blir kommentert og vurdert av 
forslagsstiller, og er en del av det samlede planmaterialet som sendes til kommunen for videre 
behandling.   
 

Med vennlig hilsen  
 

 
 

Ingvild Fjeldstad Hansen 
ifh@linkarkitektur.no 

 

Vedlegg:  
- Oversiktskart med plangrense 
- Planinitiativ 
- Referat fra oppstartsmøte 

Figur 2 Planområdet markert på utsnitt av kommuneplanen (t.v.) og gjeldende regulering i området (t.h.)  
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