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           Stavanger, 12. mai 2022 
 
 
 
Til berørte naboer og høringsparter ihht liste 
 
 
             
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
Arkitektfirma Helen & Hard AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 melding om at følgende reguleringsarbeid er 
satt i gang: 

Plan 2811, detaljregulering for Teknikken sør, Eiganes og Våland kommunedel. 
 
Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Planarbeidet er et pilotprosjekt 
sammen med Stavanger Utvikling, med målsettinger om sosial bærekraft, mangfold, felleskap og attraktive møteplasser. 
 
Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning. 
 
Det inviteres til dialog om utviklingen med «Åpent kontor» på 
tomten ved følgende tidspunkt: 

Mandag 23. mai kl 17-18 
Tirsdag 24. mai kl 17-18 
Onsdag 1. juni kl 17-18 

 
Det inviteres også til Informasjonsmøte, oppmøte på tomten. 

Tirsdag 7. juni kl 18-19 
 
Reguleringsplan vil kunne berøre grunneieres interesser i 
planomrdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes 
underrette eventuelle rettighetshavere/leietagere om mottatt varsel.  
 
De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle 
merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert 
som en del av saksframlegget. 
 
Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. 
Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som 
sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder 
sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med epostadresse bli 
offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om 
rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13. 
  
Merknader og innspill bes sendt til : 
Arkitektkontoret Helen & Hard AS, Erfjordgata 8, 4014 STAVANGER, e-post til hha@hha.no 
Med kopi til Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger, e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no 
 
Frist for å komme med merknader og innspill er til 24. juni  
Har du spørsmål kan du gjerne ta kontakt med Margrete U Stople, ms@hha.no, mob: 406 40 672 
 
 
  
 
 
Vennlig hilsen 
Margrete Urdal Stople 
Arealplanlegger, Helen & Hard 
Mob: 415 18 425 
  
Arkitektfirma Helen & Hard AS                                                     
Erfjordgata 8, 4014 Stavanger 
www.helenhard.no 
  

«Åpent kontor» 
Disse dagene kan du motta informasjon om 
planarbeidet, og bidra til å gi informasjon som vil inngå 
i beslutningsgrunnlaget; 

- Delta i intervju 
- Vise frem opplevelser på stedet 
- Gi innspill til stedsanalyse med kartlegging, 

vurdering og beskrivelse av målsettinger. 
Det kan også meldes interesser for å delta videre i 
workshops for å utvikle ideer videre. 

 

Informasjonsmøte 
Her vil du motta informasjon om planarbeidet, og det 
kan også meldes interesser for å delta videre i 
workshops for å utvikle ideer videre. 


