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1. OM PLANARBEIDET
1.1 Formål/bakgrunn for planarbeidet
Hovedformål med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av eiendommene gnr. 30
bnr. 408 og bnr. 411.
Alternativer som ønskes vurdert er:
• tilbygg, påbygg og teknisk oppgradering av eksisterende næringsbebyggelse i samsvar med gjeldende reguleringsplan
• riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av ny næringsbebyggelse i samsvar med gjeldende reguleringsplan
• omregulering for å tilrettelegge for boliger med tilhørende anlegg – blokkbebyggelse og / eller rekkehus
1.2 Kommunens krav om konsekvensutredning
Ved omregulering av eiendommene til boligformål har Haugesund kommune som
planmyndighet ved oppstartsmøte den 14.02.2019 konkludert med at det må foretas
konsekvensutredning med bakgrunn i Forskrift om konsekvensutredning § 6 pkt b)
tiltak i vedlegg 1 – Nye boligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.
1.3 Saksgang for konsekvensutredning
Hensikten med konsekvensutredning er å sikre at relevante tema vurderes i planprosessen slik at tiltaket blir utviklet i tråd med hensyn til miljø og samfunn.
På vegne av oppdragsgiver Notto Eiendom AS har forslagsstiller Arkitektkontoret
BREKKE HELGELAND BREKKE AS utarbeidet forslag til planprogram. Forslag til
planprogram gir en beskrivelse av formål med planarbeidet og en sammenstilling av
de forhold som skal vurderes i planprosessen. Planprogrammet fastsetter type utredninger, metode for utredninger og hvilke utbyggingsalternativer som vil bli vurdert.
Planprogrammet stipulerer frister og opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til
grupper som blir spesielt berørt.
Forslag til planprogram legges til offentlig ettersyn i minimum 6 veker. Dette skjer
samtidig med varsling av oppstart av planarbeid.
Med bakgrunn i forslag til planprogram (som evt. vil bli vurdert revidert iht. innkomne
merknader i forbindelse med offentlig ettersyn av planprogrammet) så fastsetter Haugesund kommune, som planmyndighet, planprogrammet senest 10 uker etter frist for
høring.
Forslagstiller skal deretter utarbeide forslag til detaljplan. Utredningene i utarbeidelsesprosessen skal samsvare med det fastsatte planprogrammet og skal innlemmes i
planbeskrivelsen som følger planforslaget til 1. gangs behandling.
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1.4 Medvirkning og informasjon
Før følgende parter anses det være behov for medvirkning utover lovpålagt varsling
og ettersyn:
• Hjemmelshaver for gnr. 30 bnr. 432 (Spar-eiendommen)
• Statens vegvesen / Rogaland fylkeskommune om forhold knyttet til fylkesvegene
• Haugesund kommune - park
• Haugesund kommune – drift
• Haugesund kommune – miljøvernleder
• Haugesund kommune – barnas representant
• Solvang skole – rektor /elevrådet
Hjemmelshaver av gnr. 30 bnr. 432 vil bli invitert til informasjon om planarbeidet. Planens gjennomføring avhenger av en felles adkomstløsning for Spar-eiendommen og
planområdet.
Statens vegvesen / Rogaland fylkeskommune som vegeier av Fjellvegen og Skjoldavegen vil bli kontaktet for å avklare krav til kryssløsning til Spar-eiendommen/planområdet.
Representanter fra de forskjellige fagenheter i kommunen vil bli kontaktet for å gjennomgå de ulike alternativene.
Solvang skole vil bli kontaktet for informasjon om prosjektet, og for å kartlegge barn
og unges behov for gang- og sykkelveier og kvartalslek i nærområdet.
Det vil bli avholdt ”under vegs”-møte med Haugesund kommune – Enhet for byutvikling.
Før endelig planforslag blir oversendt Haugesund kommune for behandling vil det bli
avholdt folkemøte for å orientere om planarbeidet. Tidspunkt for folkemøtet vil bli
kunngjort i Haugesunds avis og kommunens nettsider. Hjemmelshaver av tilgrensende eiendommer vil få tilsendt varsel pr. post.
1.5 Fremdriftsplan
Det er et mål at vedtatt reguleringsplan skal foreligge senest Oktober/November 2020.
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Varsling oppstart/høring planprogram

Desember 2019

Fastsettelse planprogram

Mars 2020

1. gangs behandling planforslag

Juni 2020

Offentlig ettersyn planforslag

Juli/August 2020

2. gangs behandling planforslag/vedtak detaljplan

Oktober/November 2020

2. BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON
Om eiendom og formål:
Eiendommen 30/408 og 30/411 er pr. dd. bebygget med 3 næringsbygg som har fungert
som produksjonslokaler / lager / administrasjon for bedriften Royal. Royal har drevet bedriften sin her siden året 1949. Royal administrasjonen og salgskontoret er nå overført til
24/7 bygget i Haugesund. Deler av produksjonen / service videreføres inntil videre i
Skjoldavegen, der Royal fortsetter som leietaker sammen med andre nye leietakere.
Notto Eiendom AS som eier av eiendommen vil med dette reguleringsarbeidet vurdere
eiendommens fremtidige bruk / formål.
Bygningsmassen på området er fortløpende oppdatert og har en grei teknisk stand.
Eiendommene 30/408 og 30/411 er totalopparbeidet med asfalterte flater på fjell og fyllmasse.
Lokalisering og tilkomstvei:
Da Royal etablerte seg i 1949 var dette området langt «ut på landet». Området låg langs
byens hovedtilkomst fra vest, og dermed en egnet plass for næring i byens utkant. Byen
fikk ny innfartsvei fra øst på 1980-tallet. Byen og boligområdene vokste seg dermed ut og
rundt disse gamle næringsområdene. Det samme skjedde med næringsområdet som låg
nord for Royal, Skjoldavegen 36, som på folkemunn er omtalt som Haugaland Billag.
Skjoldavegen 36 har status som transformasjonsområde i kommuneplanen, og ble omregulert til boligområdet «Kvernatunet» i 2016.
Eksisterende veistruktur er i liten grad tilpasset dagens bruk av næringsområdet, som
ofte, og i Royal-tomtens tilfelle, innebærer en del tungtransport. Skjoldavegen fremstår
ikke lenger som en innfartsvei til byen, men som en samleveg/kollektivtrase til og langs
boligområder og bydeler som ligger langs veien. Andre næringsarealer er litt om litt blitt
flyttet til nye næringsområder som ligger mer i byens utkant.
I Statens vegvesen sin database er det registrert 7 trafikkulykker siste 10 år i / rundt krysset Fjellvegen / Skjoldavegen.
Tilgrensende byggeområder:
I dag ligger det sammenhengende boligområder vest og nord for eiendommen (Presthaugblokkene, Kvernatunet mv.). I sør ligger nærbutikken Spar, samt noen mindre næringsarealer / forretninger, i øst ligger møbelforretningen Bohus.
Tilkomst
Det er to tilkomster til eiendommen:
• Felles tilkomst sammen med Spar-eiendommen fra Fjellvegen. Denne er oversiktlig men må vurderes mht. utforming.
• Egen tilkomst lenger nord på Skjoldavegen. Tilkomsten ligger i en sving med
manglende frisikt mot byen.
Kollektiv tilgang
Skjoldavegen og Fjellvegen er kollektivtrase med hyppige bussavganger. Det er nylig
etablert holdeplass på Skjoldavegen for nordgående buss ved siden av planområdet. Det
er opparbeidet fortau frem til holdeplassen og tilkomst til denne er universelt utformet.
Offentlig friområde:
Vest for eiendommen ligger et offentlig friområde som pr. dd. ikke er gjort bruk av iht. sitt
potensiale. Området fremstår som igjengrodd og bærer preg av forsøpling. Det er kupert,
består av to definerte hauger/utsiktspunkt, tett bevokst med løvtrær. I gjeldende reguleringsplan er det regulert en gangtrase ut i friområdet. Traseen ligger bak Spar-bygget og
stopper hvor den treffer tråkkene som ligger internt i friområdet. Ved Royal-
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eiendommenes vestre grense er det pr. dd. ikke tilrettelagt for tilkomst ut i friområdet.
Her ligger en lav fjellskjæring mot friområdet.
Offentlige friluftsområder:
Haugesunds flotte friluftsområder «Djupadalen» og «Vardafjell» ligger i gangavstand fra
planområdet. Disse er en del av den regionale sammenhengende grøntstrukturen i Haugesund. Fra planområdet følger en gang- og sykkelvei Skjoldavegen mot øst, opp til
trygg undergang ved Stemmen og inngangen til friluftsområdet.
Skole/barnehage/idrett/nærbutikk:
Området ligger sentralt på Solvang med gangavstand til Presthaug barnehage, Solvang
barneskole, Haraldsvang undomsskole, Haugesund idrettspark, nærbutikk og Haugesund
sentrum.

Bilde: Oversikt dagens situasjon (anlegg for myke trafik anter=blå linjer, kollek tiv transport=oransje linje)
Kilde: Gule sider, rev. Ark. BHB AS

Kulturminner:
Viser til uttale fra Fylkeskommunen v/Seksjon for kulturarv dat. 24.01.2020. Planen grenser til et registrert kulturminne i vest, et klebersteinsbrudd med id 4852 i kulturminnedatabasen. Kulturminnet er ikke fredet. Ved befaring ble ikke funnet spor etter automatisk
freda kulturminner, og potensialet for dette vurderes som lavt. I friområdet er det observert
krigsminner i form av løpegraver og en FLAKstilling/ skytestilling. Krigsminnene har ingen
vernestatus og er ikke fredet.
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3. BESKRIVELSE AV FREMTIDIG AREALBRUK
Prosjektnavn:
Prosjektnavnet Bellevue Parken er valgt fordi Bellevue er et navn i området fra gammelt
av (viser på 1968-kart). Det forteller at området er litt opp i høyden for sentrum. Parken
representerer miljøet og den naturlige synergien som oppstår i et boligområde med
denne nærheten til et friområde.
Planavgrensning
I planavgrensningen er tatt med offentlig friområde i vest for å kunne vurdere bruken av
dette. Samtidig er det tatt med en noe større utstrekning av eiendommen gnr. 30 bnr. 432
(SPAR eiendommen) og veianlegget i Skjoldavegen/Fjellvegen for å ha anledning å vurdere kryss- / tilkomstløsning, frisikt mv.

Bilde: Planens avgrensning Kilde: Ark. BHB AS

Fremtidig arealbruk:
Tiltakshaver Notto Eiendom AS ønsker eiendommene 30/408 og 30/411 vurdert for to
ulike formål:
• videreføring som næringsområde
• omregulering til boligformål
Næring kan videreføres iht. gjeldende plan som næringseiendom; lager / storvareutsalg /
logistikk / produksjon / administrasjon. Det kan bli aktuelt med nybygg, oppgradering,
påbygg eller tilbygg avhengig av hvilken bruk en ser for seg.
Tilrettelegging av eiendommen for boligformål er i strid med kommuneplanens arealformål som er næring, og dette kreves dermed avklart via omregulering inkl. KU. Det er vurdert at planområdets kvaliteter så som; beliggende inntil kollektivtrase, gangavstand til
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barnehage, barne- og ungdomsskole, nærbutikk, Haugesund idrettspark, Haugesund
sentrum, samt områdets nærhet til friområder og friluftsområder gjør det aktuelt å vurdere
for transformasjon til bolig.
Tiltakshaver kan se for seg området tilrettelagt med boligbebyggelse i mikset typologi
med forskjellige leilighetstyper / størrelser; blokkbebyggelse og konsentrert småhus i
form av rekkehus med tilhørende parkeringsanlegg under terreng. Det er vurdert at arealet kan tilrettelegges for ca. 60 - 70 boenheter, avhengig av håndtering av parkering og
kravet til offentlige / private uteoppholdsareal / lek.
Alternativt kan området vurderes tilrettelagt for en lettere bebyggelse i form av konsentrert småhus og tilhørende overflateparkering. I slikt tilfelle er det vurdert at arealet kan
tilrettelegges for ca. 25 – 30 boenheter.
Tilkomst:
Ved en omregulering må tilkomsten til utbyggingsområdet og trafikksikkerheten i / rundt
planområdet vurderes. Dagens tilkomst fra Skjoldavegen i nordøst ligger i en sving med
manglende frisikt og vil være aktuell å regulere stengt. Eiendommen har avtalefestet tilkomst fra Fjellvegen, via / i lag med Spar-eiendommen. Tilkomst fra Fjellvegen er oversiktlig, men utforming må uansett vurderes i forbindelse med planarbeidet. Utforming må
tilpasses krav i gjeldende veinormaler. Tilkomst til eiendommen må tilpasses både Sparforretningen med sitt behov for varetransport, og ny bruk av Royal-eiendommen som boligområde.
Som en del av planarbeidet kan man alternativt vurdere stenging av eksisterende tilkomst
fra Fjellvegen. Utbyggingsområdet og Spar-eiendommen kan da gis tilkomst via nytt xkryss med lysregulering, alternativt rundkjøring i krysset Skjoldavegen – Fjellvegen
Offentlig friområde:
Ved en omregulering må bruken av friområdet i vest vurderes. Området vil vurderes tilrettelagt med offentlig turvei / sti med enkel opparbeidelse (gruset / belyst). Turvei / sti gjennom friområdet kan fungere som del av en rundløype mot bysentrum, samt ut av byen og
mot byens turveger i utfartsområdene i «Djupadalen» og på «Vardafjell».
Lek/uteopphold:
Det tas sikte på å etablere påkrevd uteopphold, felles nærlek og offentlig kvartalslek internt i planområdets byggeområde. Alternativt kan det vurderes oppgradert offentlig
balløkke i nærområdet, eller å integrere del av kvartalsleken i offentlig friområde.
For boligbebyggelse er det i kommuneplanen krav om 25 kvm privat uteoppholdsareal pr.
boenhet for konsentrert småhus. Det er i kommuneplanen / ATP krav om 30 kvm felles
uteoppholdsareal pr. boenhet inkl. 150 kvm felles nærlek internt i uteoppholdsområdet.
Det er krav om 1500 kvm offentlig kvartalslek innen 150 m fra byggeområdet ved etablering av > 25 boenheter.
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4. FØRINGER FOR PLANARBEID

4.1 Kommuneplan

Bilde: Utsnitt fra kommuneplanen Kilde: Haugesund kommune

Eventuelt boligområde ligger i område avsatt til næring i kommuneplanen.

4.2 Reguleringsplan

Bilde: Utsnitt fra gjeldende reguleringsplaner Kilde: Haugesund kommune

Eventuelt boligområde ligger i område avsatt til industri i gjeldende plan.
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5. UTREDNINGSBEHOV
5.1 Om arbeidet
Dette kapittel gjennomgår aktuelle utredningstemaer. Noen tema er aktuelle å konsekvensutrede, mens andre tema vil tas som generelle utredninger / vurderinger eller som
del av risiko- og sårberhetsanalysen (ROS) i planprosessen. Omfanget av utredninger vil
fremgå av tabell 5.2, som legger føringer for innholdet i konsekvensutredning / planbeskrivelse.
5.2 Utredningstema og metode
Utredningstema
Egnet arealformål

Gen. utredn.

KU

Metode

X

Forskjellige alternativer til arealformål skal
vektes ved å vurdere egnethet vha. ABCmetoden, jfr. ATP Haugalandet kap. 4.4.
«rett næringsvirksomhet på rett sted».
Trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper,
allmenhetens interesser, kvalitet på uteområder og estetikk skal vurderes for de ulike
alternativene.
Utarbeides av arkitekt basert på øvrige utredninger og innhentet informasjon.

Kryss- / tilkomstløsning

X

Det skal vurderes fremtidig status Skjoldavegen; herunder om denne skal være gate
eller vei.
Det skal vurderes valg av kryss- / adkomstløsning for myke- / harde trafikanter,
samt løsning for varelevering. Valg av
kryssningsløsning må vurderes ut fra trafikkmengde og krav i N100 og V127 Kryssningssteder for gående.
Tilgjengelighet og trafikksikkerhet for alle
aktuelle trafikantgrupper skal vektes for alternative kryss- / adkomstløsninger. Også
arealbruk og kostnad skal vektes som
følge av valgte løsninger.
Det skal avklares; forholdet til vegvesenets
håndbok N100 og evt. behov for fravik fra
denne.
Evt. rekkefølgekrav mht. påkrevde tiltak
skal fremgå av skisse til teknisk plan og
medtas i planbestemmelser.
Utarbeides av fagkyndig konsulent.
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Konsekvens av omdisponering
næringsareal

X

Vil Haugesund kommune fortsatt ha tilstrekkelig næringsareal dersom dette området blir transformert? Konsekvens av evt.
omdisponering av næringsareal skal vurderes.
Utarbeides av arkitekt basert på øvrige utredninger og innhentet informasjon.

Klimagassutslipp

X

Det skal vurderes hva type arealbruk som
gir best reduksjon av klimagassutslipp.
Utarbeides av arkitekt basert på øvrige utredninger og innhentet informasjon.

Estetikk / landskap

X

Det skal utarbeides visualiserende materiale / fotomontasje på et overordnet nivå
som dokumenterer bebyggelsens møte
med byen, samt perspektiver og snitt som
dokumenterer bebyggelsens møte med
inntilliggende bebyggelse og arealer. Det
skal utarbeides estetisk redegjørelse.
Utarbeides av arkitekt.

Kommunaltekniske
anlegg

X

Det skal utarbeides skisse til teknisk plan
som avklarer løsninger for vei-, vann- (herunder brannvann), overvann- og spillvannsanlegg. Overvannshåndtering skal
utredes mht. klimaendringenes konsekvenser.
Evt. rekkefølgekrav mht. påkrevde tiltak
skal fremgå av skisse til teknisk plan og
medtas i planbestemmelser.
Utarbeides av fagkyndig konsulent.

Energi

X

Kapasitet på eksisterende strømforsyningsanlegg skal vurderes.
Om påkrevd skal arkitekt i samråd med
kraftleverandør avsette egnet område for
ny trafo på plankart.
Vurderinger utføres av kraftleverandør

ROS
Brann

X

Det skal utarbeides foreløpig brannkonsept
som avklarer tilkomst for slukking, tilgang
til brannkummer og trykk / mengde brannvann.
Evt. rekkefølgekrav mht. påkrevde tiltak
skal fremgå av brannkonseptet og skal
medtas i planbestemmelser.
Utarbeides av fagkyndig konsulent.
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ROS
Barn og unge, folkehelse

X

Barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår.
Det skal tilrettelegges for god folkehelse
vha. tilrettelegging for sosialt samvær og
rekreasjon. Rettlederen «Barn og unge i
plan og byggesak» skal legges til grunn. I
planprosessen skal det legges opp til medvirkning for barn og unge.
Medvirkning tilrettelegges av arkitekt.
Det skal dokumenteres tilgjengelighet til
uteoppholdsareal / lek, friområder og friluftsområder for alle. Det skal dokumenteres tilstrekkelig uteoppholdsareal / lek, jfr.
krav i kommuneplanen / ATP. Hvordan
krav til kvartalslek kan oppfylles må utredes i flere alternativ.
Det skal utarbeides sol- / skyggediagram
som dokumenterer gode lysforhold på min.
50% av uteoppholdsarealet kl. 15.00 på
vår- / høstjevndøgn.
Utarbeides av arkitekt.
Det skal utarbeides foreløpig utomhusplan
som gir et døme på mulig innretting av private / offentlige uteoppholdsområder / lek.
Evt. rekkefølgekrav mht. påkrevde tiltak
skal medtas i planbestemmelser.
Utarbeides av arkitekt i dialog med Haugesund kommune – park og Haugesund kommune – barn- og unges representant.

ROS
Støy

X

Det skal utarbeides støyrapport som avklarer trafikkstøy fra Skjoldavegen, jfr. «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T1442/2016).
Evt. rekkefølgekrav mht. påkrevde tiltak
skal fremgå av støyrapport og medtas i
planbestemmelser.
Utarbeides av fagkyndig konsulent.

ROS
Miljøteknisk grunnundersøkelse

X

Det skal utarbeides rapport som avklarer
områdets miljøtekniske beskaffenhet.
Evt. rekkefølgekrav mht. påkrevde tiltak
skal fremgå av rapport og medtas i planbestemmelser.
Utarbeides av fagkyndig konsulent.
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ROS
Naturmangfold

X

Planområdet skal vurderes etter kravene
for offentlig beslutningstaking etter naturmangfoldloven. Rapportering skal belyse
virkningen av eventuelle tiltak i friområdet,
samt forholdet til slåttemark ID
BN001104856.
Blå- / grønnstruktur skal utredes som et
eget tema.
Evt. rekkefølgekrav mht. kompenserende
tiltak skal fremgå av tiltaksplan og medtas i
planbestemmelser.
Utarbeides av fagkyndig konsulent.

Jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 21. Tema som ikke fremkommer av pkt. 5.2 i
dette planprogram er vurdert som ikke aktuelle for planarbeidet.
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KU - Egnet arealformål:
Av tabell 5.2 Utredningstema «Egnet arealformål» fremgår at det skal vurderes ulike utbyggingsalternativer. Følgende vil bli vurdert å være aktuelle alternativer:
Alternativ 0:

Ingen utbygging av eksisterende næringsbygg.

Alternativ 1:

Nybygg / alt. tilbygg, påbygg og teknisk oppgradering av næringsbygg.

Alternativ 2:

Riving eksisterende bygningsmasse, nybygg blokkbebyggelse kombinert
med konsentrert småhus.

Alternativ 3:

Riving eksisterende bygningsmasse, nybygg konsentrert småhus.

Alternativ 0 vurderes som lite aktuelt å videreføre da dagens bygningsmasse er utdatert.
Alternativ 1, 2 og 3 skal kosekvensutredes for å komme frem til den mest formålstjenlige
utbygging som ivaretar trafikksikkerhet, allmenhetens interesser, kvalitet på uteområder
og estetikk.

Bilde: Alt. 0. Ingen utbygging. Kilde: Ark. BHB AS

Bilde: Alt. 1. Videreføring næring. Nybygg / alt. tilbygg, påbygg og teknisk oppgradering. Kilde: Ark. BHB
AS
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Bilde: Alt. 2. Riving eksisterende næringsbygg. Omregulering til blokkbebyggelse kombinert med konsentrert småhus. P-anlegg under terreng. Kilde: Ark. BHB AS

Bilde: Alt. 3. Riving eksisterende næringsbygg. Omregulering til konsentrert småhus. Overflateparkering.
Kilde: Ark. BHB AS
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KU – Kryss- / tilkomstløsning:
Av tabell 5.2 Utredningstema «Kryss- / tilkomstløsning» fremgår at det skal vurderes forskjellige kryss- / tilkomstalternativer. Følgende vil bli vurdert å være aktuelle alternativer:
Alternativ 0:

Kun utbygging av næringsområdet i henhold til dagens gjeldende plan.
Eksisterende godkjente tilkomster opprettholdes uforandret.

Alternativ 1:

Transformasjon av næringsområdet til boligområde. Eksisterende tilkomst / T-kryss med Fjellvegen oppdateres iht. dagens krav i vegvesenets håndbok N100. Tilkomst fra Skjoldavegen stenges.

Alternativ 2:

Transformasjon av næringsområdet til boligområde. Eksisterende tilkomster stenges. Det etableres x-kryss med lysregulering i krysset Skjoldavegen - Fjellvegen med egen arm inn til SPAR-eiendommen og planområdet.

Alternativ 3:

Transformasjon av næringsområdet til boligområde. Eksisterende tilkomster stenges. Det etableres rundkjøring i krysset Skjoldavegen Fjellvegen med egen arm inn til SPAR-eiendommen og planområdet.

Bilde: Alt. 0. Utbygging iht. gjeldende plan. Eksist. tilkomster opprettholdes.
Kilde: Ark. BHB AS
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Bilde: Alt. 1. Transformasjon til boligområde. Ek sist. tilkomst i nord stenges.
Eksist. tilkomst i sør oppgraderes. Kilde: Ark. BHB AS

Bilde: Alt. 2. Transformasjon til boligområde. Ek sist. tilkomst i nord / sør stenges.
X-kryss m/ lysregulering etableres. Kilde: Ark. BHB AS
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Bilde: Alt. 3. Transformasjon til boligområde. Ek sist. tilkomst i nord / sør stenges.
Rundkjøring etableres. Kilde: Ark. BHB AS
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6. VEDTAK PS 20/13 RL1795 Detaljregulering Bellevue Parken

PS 20/13 RL1795 Detaljregulering Bellevue Parken, Haugesund kommune. Fastsetting av planprogram.
Forslag til vedtak/innstilling:
Planprogram for RL1795 detaljregulering Bellevue Parken, datert 12.02.2020 fastsettes i
henhold til plan – og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.
Saksprotokoll i Utvalg for plan og miljø - 23.04.2020
Saken var satt på sakskart til Utvalg for plan og miljø 19.03.2020, dette møtet ble avlyst
pga. Covid19 og er derfor behandlet i Utvalg for plan og miljø 23.04.2020
Eidesen (SP) foreslo følgende endret innstilling:
Utvalg for plan og miljø vil ikke forskuttere en konklusjon der en endrer formål fra næring
til bolig. Konsekvensutredningen må derfor inkludere en utredning av næringsarealer som
gjør synlig konsekvensen for næringsutviklingen som følge av en slik eventuell endring.
Utvalget vil presisere at en ved 1. gangs behandling av planen vil ta stilling til om foreslått
arealformål kan aksepteres, eller om det må vurderes på overordnet nivå i forbindelse
med rullering av kommuneplanens arealdel.
Utvalget vil også understreke at tiltak ikke må svekke hensikten med friområdet.
Utvalget forutsetter at det finnes gode løsninger for trafikksikkerhet.
Planprogram for RL1795 detaljregulering Bellevue Parken, datert 12.02.2020 fastsettes i
henhold til plan – og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.
Votering:
Innstilling med tillegg fremmet av Eidesen (SP) ble enstemmig vedtatt
Vedtak i Utvalg for plan og miljø 23.04.2020
Utvalg for plan og miljø vil ikke forskuttere en konklusjon der en endrer formål fra
næring til bolig. Konsekvensutredningen må derfor inkludere en utredning av næringsarealer som gjør synlig konsekvensen for næringsutviklingen som følge av en
slik eventuell endring. Utvalget vil presisere at en ved 1. gangs behandling av planen vil ta stilling til om foreslått arealformål kan aksepteres, eller om det må vurderes på overordnet nivå i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.
Utvalget vil også understreke at tiltak ikke må svekke hensikten med friområdet.
Utvalget forutsetter at det finnes gode løsninger for trafikksikkerhet.
Planprogram for RL1795 detaljregulering Bellevue Parken, datert 12.02.2020 fastsettes i henhold til plan – og bygningslovens §§ 4-1 og 12-9.

20

