Skjemaet er sist oppdatert den 13.06.2018

Skjema for oppstartsmøte (anmodning og referat)
Jf. PBL § 12-8 og Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven

Planområdets adresse: Kirkegata 193-203
Denn e sid en f ylles ut av k o mm u n en.
Etter gjennom ført oppstartsmøte vil dokum ent m eddeles Plan- og m iljøutvalget. Referatet vil følge
plansaken ved varsel om oppstart.
OPPSUMM ERING, inkl. TEM A OG KONKL USJONER DET BL E ENIGHET OM
Dat o f o resp ør sel mo t t att

09.07.2020

Møt edat o

24.08.2020

Komm unens vurdering av om
kravet til f agk yn d igh et i pbl § 12-3
fjerde ledd er oppfylt

Møt est ed

EBY

Oppfylt
Ikke oppf ylt

Punkter som g jenst år å av klar e,
før innsending av planforslag til
førstegangsbehandling aksepteres

Vesentlige punkter det er u enig h et
om

For større reguleringsplaner og
planer som er i strid med
kommuneplan bør forslaget bringes
inn for r egio n alt p lanf o ru m
Administrativ b eslut n ing
Tid sfrist for oversending av
møtereferat

Bringes inn for regionalt planforum
Bringes ikke inn for regionalt planforum
Anbefaler oppstart av planarbeid
Planinitiativet stoppes (avvises) etter § 12-8 andre ledd.
Beslutningen sendes Plan- og miljøutvalget som referatsak.

uke 35

Tid sfrist for oversending av
supplerende punkter
Forslagstillers krav om p o lit isk
b ehan d ling, dersom planinitiativet
stoppes administrativt
Neste møt ed ato f o r PMU, for
referatsak / avgjørelse

Forslagstiller krever spørsmålet forelagt Plan- og m iljøutvalget
for avgjørelse (foreleggsmyndighet), jf. § 12-8 første og andre
ledd. Vedtaket vedlegges referatet fra oppstartsmøtet.
Referatsak oppstartsmøte 01.10.

Fo rslag stil ler red egjør f o r (b eskriv er så lan g t som n ød v end ig) v ed å fylle ut f elten e u n d er mar kert
med grå f arg e. Sk jemaet skal f ylles ut av en f agk ynd ig.
I oppstartsmøtet gjennomgås dokumentet og kommunen f yller inn de hvite feltene.
Se Haugesund kommunes Planpakke for ytterligere informasjon. Dersom informasjon ikke er oppgitt/skisse
m angler, vil det være grunnlag for å ikke avtale oppstartsmøte.
= Felt markert med blå farge f ylles ut av forslagsstiller
= Fylles ut av kommunen
Ønsket møtedato
(Minimum 14 dager fra dags dato)

Uke 32

Det ønskes oppstartsm øte for følgende
plantype:

Detaljregulering
Endring av reguleringsplan
Om råderegulering

1. GENERELLE OPPLYSNINGER
Sak snu mm er
Fo rslag s stiller

RL NR

1768

Navn/firma GL Prosjektservice AS
Kontaktperson Terje Lindstrøm
Adresse Vestheimvegen 17, 4250 Kopervik
Telefon 91196914
E-post terje@glp.no
Plankon sulent
Navn/firma Norconsult AS
Kontaktperson Kristin Hafstad Stokka
Adresse Torggata 10, 5525 Haugesund
Telefon 97960509
E-post kristin.hafstad.stokka@norconsult.com
Fakt u ra adresse
Navn GL Prosjektservice AS
Adresse Vestheimvegen 17
Postnummer 4250 Kopervik
Organisasjonsnummer 979729332
Ko mm u n ens kon t akt p ers o n
Møt edelt akere
Forslagsstiller
Plankonsulent
Andre
Referent

Sveinung Vik, Nils Vikanes
Kristin Hafstad Stokka, Lars Roald Kringeland
Kent Håkull Dagsland, Mathias Bjørkli, Torbjørn Pedersen, Sølvi J. Hansse
Oddrun Lund

Fraværende

2. OPPLYSNINGER OM PLANOMRÅDE OG EIENDOMSFORHOLD
Navn på område Kirkegata 193-203
Eiendom(mer) (gnr./bnr.) 40/981, 40/636 m.fl (uavklart i matrikkelkart)
Eiendomsadresse(r) Kirkegata 193-203
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Gjeldende plan (RL NR) 1768
Gjeldende reguleringsformål Offentlig fortau og offentlig kjøreveg
Eksisterende arealbruk Frittliggende småhusbebyggelse, fortau og offentlig kjøreveg
Er forslagsstiller eier av området?
Ja
Nei
Delvis
Er noen av grensene usikre og krever ny
Ja
Nei
Må vurderes nærmere
oppmåling?
Kjenner dere til eiendomsforhold som kan
Ja
Nei
være til hinder for gjennomføring av plan?
Forslag til ev. revidert planavgrensning etter
Ja
Nei
innspill i oppstartsmøtet sendes til
kommunen for godkjenning før varsel om
oppstart
Planavgrensningen bør også avklares med
Ja
Nei
Statens vegvesen før varsel om oppstart.
3. BESKRIVELSE AV PLANINITIATIVET
(Se også Haugesund komm unes Planpakke, s. 7-9)
Planinitiativet skal i nød v end ig g rad o mt ale premi ss ene for det videre planarbeidet o g r edeg jør e fo r:
Vedl egg
Følgende dokumenter med tittel må
vedlegges anmodning om
oppstartsmøte:
Kart med ønsket planavgrensning og
planskisse
Enkle snitt og skisser av den
planlagte bebyggelsen
Ev. dersom deler av planinitiativet er
omtalt i et eget dokument og/eller
inkluderer ytterligere illustrasjoner,
ønskes tittel på disse dokumentene.

1: Plangrense, dagens plankart og skisse til planendring
2: Illustrasjonshefte
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

Fo rslag t il pl ann av n
(Vegnavn/ lokalt stedsnavn)

Endring av detaljregulering for Kirkegata 193-203 RL1786
I forbindelse med midlertidig godkjenning av to ramper opp til
inngangspartiene til leilighetsbyggene på Bygaarden, ble det
satt fram krav om endring av reguleringsplan.

Fo rmålet m ed p lanen

Bakgrunnen for kravet er at rampene må etableres på areal
regulert til fortau i gjeldende reguleringsplan. Formålet med
planendringen er dermed å regulere fortauet i samsvar med
midlertidig godkjenning. Dette medfører en utvidelse av
fortauet sørover ut i vegbanen.
Planendringen ønskes fremmet etter forenklet prosess etter
pbl. §12-14. Endringen er hovedsaklig en justering mellom
Komm unens merknader:
formålsgrenser og åpner ikke for ny utbygging. Endringen
påvirker ikke at
øvrig ikkemed
blir gjennomførbar,
Formålet med planarbeidet er å oppdatere reguleringsplanen
slikplanen
at denfor
samsvarer
faktisk situasjon.går
Ifbm
utover hovedrammene
i planen
berører
bygging av Kirkegata 193-203 ble det oppdaget ikke
feilprosjektert
høyde ift byggets
møteog
med
gata.heller
Detteikke
er løst
viktige naturfriluftsområder.
ved å etablere ramper i fortauet. Fortauet er breddeutvidet
og og
gata
er innsnevret til ett kjørefelt med
gateparkering.
Skiltplan for enveisregulering av gata er innsendt 09.07. Godkjent av Statens vegvesen.
Teknisk plan innsendt 09.07. Behandles av Sølvi ila uka.
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Planl agt beb yg g els e, anleg g og and re
t iltak

Komm unens merknader:

Planendringen åpner for etablering av vegbane på 5,5 meter,
fortau på omtrent 2,9 meter (evt. 1,5 i nord), samt oppføring
av ramper opp til inngangspartiene til de to leilighetsbyggene
(én rampe til hvert leilighetsbygg).
Vedlegg 1 viser forslag til endring i formålsflater, men det blir
gjort oppmerksom på at dette kun er en skisse. Vi forutsetter
at arealformål og avgrensninger kan avklares i
oppstartsmøtet. Vedlegg 2 viser landskapsplan (L10), samt
snittegninger for vegprofilet med veg, fortau,og
leilighetsbyggene.

Vedlegg 1 viser gjeldende plan med forslag til planavgrensning. Endret plankart må sendes sammen med
oppstartsvarselet dersom saken skal kunne behandles etter forenklet prosess.
Det stilles krav til en forenkla planbeskrivelse med begrunnelse for saken, beskrivelse av gateløsningen og
dens kontakt med prosjektet (adkomst og uterom), og detaljplan for gateløsningen i hele kvartalet.
Det er også behov for endringer i planbestemmelsene!
Planendringen viser trafikkareal som kjørebane og 2,9 m fortau. 1,4 m veggsone med ramper og beplantning
endres til boligformål. Eiendomsforholdene må også endres i tråd med vedtatt planendring i etterkant.
Ut b yg g ing sv o lum og b yg g ehøyd e
Bygningstypologi
Bruksareal på planlagt bebyggelse (m ²)
Utnyttelsesgrad
Byggehøyde(r)
Antall boenheter/arbeidsplasser
Ev.
Komm unens merknader:

Fu n ksjon ell og mi ljøm es s ig kv alit et

Ingen endringer ift. gjeldende reguleringsplan.
Ingen endringer ift. gjeldende reguleringsplan.
Ingen endringer ift. gjeldende reguleringsplan.
Ingen endringer ift. gjeldende reguleringsplan.
Ingen endringer ift. gjeldende reguleringsplan.

Med etablering av ramper med stigning 1:15 får
leilighetsbyggene hver sin universelt utformet tilkomst iht.
TEK17 §12-6.
Som tegning c02 i vedlegg 2 viser vil det på det nye fortauet
være maks. stigning på 2,55% (profil 0 - 120) i Kirkegata.

Komm unens merknader:
Man kan gjerne beskrive at endret gateløsning tilfører både prosjektet og kvartalet ellers miljømessige
kvaliteter. Det er lagt vekt på høy kvalitet i materialbruk, og grønt i rabatter og møbleringssone.
Planen må inneholde rekkefølgekrav til å opparbeide gate og fortau i hele kvartalet ihht godkjent teknisk plan.
Planarbeidet blir en oppfølging av godkjente tekniske planer for gata. Den delen av teknisk plan som berører
Tuhauggata må godkjennes av Rogaland fylkeskommune som vegeier. Evt. samarbeid om finansiering må
avtales med de fylkeskommunen og kommunen som vegeiere. Ta kontakt med Kjetil Lindanger, Haugesund
kommune.
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Fo rh o ldet t il ko mm u n epl an , ev ent u elle
g jeld end e regu lering splan er og
retn ing slin jer, og påg åen d e planarb eid

I kommunedelplan for sentrum 2014-2030 (sentrumsplanen)
er arealet satt av til boligbebyggelse (felt B87) og veg, og
deler er vist med hensynssone for bevaring kulturmiljø
(H570_2). Sentrumsplanen er under revidering, og er også
der avsatt til bolig og veg med hensynssone for bevaring
kulturmiljø.

Gjeldende reguleringsplan for Kirkegata 193-203 (plan-ID
RL1768) er vedtatt senere enn sentrumsplanen. RL1768
Komm unens merknader:
regulerer arealet innenfor foreslått plangrense for endring til
fortau
og offentlig
kjøreveg (se ivedlegg
1).
Forslag til formingsveileder skal vedtas sammenoffentlig
med KDP
sentrum.
Hovedprinsippene
formingsveilederen
er
lagt til grunn, men enkelte valg av løsninger og materialbruk har vært nødvendig å tilpasse prosjektet som
allerede er bygd.

Vesen t lige int eresser so m b erør es av
p lanin it iativ et

Komm unens merknader:

I gjeldende reguleringsplan er eneboligen på eiendommen
40/981 vist som "bebyggelse som skal bevares" med
hensynssone "bevaringsverdig bebyggelse". Samtidig er
fortauet regulert helt i kant med boligen. Det må avklares om
fortauet skal videreføres som i gjeldende reguleringsplan, eller
om man i planendringen skal tilpasse dagens situasjon med
den følgen at fortauet blir 1,5 meter i dette området.
Ellers er det ingen vesentlige interesser som berøres av
planinitiativet.

Fortau forbi eneboligtomt 40/981 kan tilpasses eksisterende situasjon. Det vil være både teknisk og
økonomisk utfordrende å etablere fortau inntil husveggen som vist i gjeldende plan. Endret gateløsning gjør at
man nå får et ca 1,5 m bredt fortau mot eksisterende mur, der man i eksisterende situasjon ikke har fortau.
Fortauet vil ikke tilfredsstille kravene til et universelt utformet fortau, men anses som akseptabelt i en rolig
boliggate i utkanten av sentrumskvadraturen.

Hv o rd an samf u n n ssi kker h et skal
iv aretas, bl ant ann et g jen n o m å
f o reb yg g e r isiko og sårb arh et

I den grad risiko- og sårbarhetsforhold endrer seg som følge
av planendringen er det tilknyttet trafikksikkerhet i forbindelse
med endring av kjøremønster. Dette blir ivaretatt gjennom
skiltplan og er ikke del av dette reguleringsplanarbeidet.

Komm unens merknader:
OK. TS- vurdering er vurdert Forum for trafikksikkerhet og skilt, og vedtaket er gjennomført.
Begrunnelse for å utelate ROS- analyse må også beskrives i forenklet planbeskrivelse.
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Hv ilke berørt e of f ent lige o rg aner og
and re in t eres sert e som s kal v ars les o m
p lano p p start

Planendringen ønskes fremmes etter forenklet prosess iht.
pbl. §12-14, slik at varsling ved planoppstart ikke skal være
nødvendig.

Komm unens merknader:
Planendringen må varsles på ordinær måte; jfr pbl. §12-14,3. avsnitt. Alle plandokumenter må vedlegges
varselet dersom saken skal kunne behandles etter forenklet prosess, og må være gode nok til å gjøre endelig
vedtak. Info om planlagt saksgang må opplyses, slik at saken kan behandles etter forenklet prosess dersom
det ikke kommer inn merknader til dette. Se veileder!
Berørte naboer blir ikke på annen måte varslet om endring av gateløsning og kjøremønster, dette er noe av
bakgrunnen for at kommunen krever planendring. Berørte naboer og gjenboere langs hele kvartalet må
varsles, samt offentlige instanser som alltid skal varsles - se planpakken.

Pro s ess er f o r sam arb eid o g med v irknin g
f ra berørt e fag m yn d igh eter, g ru n n eiere,
fest ere, nab o er og and r e b erørt e

Veiledning:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/veiledn
inger/2011/reguleringsplanveileder/1-oppstartog-medvirkning/14-medvirkning-iplanprosessen.html?id=613887

Forslagsstiller varsler oppstart av planarbeid ved
varselbrev og annonse i m inst en avis
Komm unen legger ut annonse på kommunens nettside
og planinnsyn
Forslagsstiller arrangerer åpent informasjonsmøte
Barn og unge inviteres til å uttale seg om utformingen av
felles uterom og lekeplasser, og også m edvirke til
utformingen. (Det avtales mellom forslagsstiller og
kommunen om metode for m edvirkning.)
Kommentar:

Planendringen ønskes fremmes etter forenklet prosess. I så
tilfelle vil det ikke være nødvendig med oppstartvarsel, men
forslagsstiller varsler myndigheter, eiere, festere og andre
berørte (jf. planpakke) om ønskede endringer før søknad om
planendring blir sendt inn til kommunen.

Fo reløp ig v u rd ering f o r f r emd rif t:
Innlevering av planforslag: uke 36/37
Førstegangsbehandling: PMU 05.11.
Er det enig h et o m f r emd ri f t splan f o r
Ja
Nei
p lanarb eidet ?
Er det b eho v f o r dialog m øt er med
Ja
Nei
kom mu n en u n d erv eis?
Er det h ensikts mes sig m ed f elles
b ehan d ling av plan- o g b yg g esak et t er
Ja
Nei
p lan- o g bygn ing slov en § 12-15?
Utredningsarbeid
Oppmåling/geodata
Ko mm u n en sk al b idr a med :
Medvirkningsopplegg
Veiledning
Annet
Komm unens merknader:

Det er krav til både oppstartsvarsel og varsel om planendring samlet i denne saken; jfr over.
Kommunen må forhåndsgodkjenne det materialet som sendes ut, slik at det er klart til vedtak etter høring. Evt.
nytt møte ved behov.
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Ut løser pl anen k rav om
kon sekv ensu t r edn ing ett er pb l. § 4-2 og
f o rskrif t om K U?

Ja

Nei

Må avklares nærmere

Begrunnelse:
Hv o rd an v il krav ene i t ilfelle ku n n e bl i
iv aretat t?
Veiledning:
DSB: veileder for ROS-analyse
LOVDATA: Forskrift om
konsekvensutredninger

Planendringen er en justering av arealformål og åpner ikke for
ny utbygging. Tiltakene planendringen legger opp til inngår
ikke i vedlegg 1 i forskrift om KU (jf. §6 b) og kan heller ikke få
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn (jf. §8).

Forslag til planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart.
Det er enighet om utarbeidelse av planprogram.
Komm unens merknader:

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (STEDSANALYSE)
(Se for øvrig Haugesund kommunes Planpakke, s. 7-9)
Planinitiativet skal i nød v end ig g rad o mt ale premi ss ene for det videre planarbeidet o g r edeg jør e fo r:
Planområdet ligger sentralt i nordlig del av Haugesund
sentrum. Omliggende bebyggelse er i stor grad boliger, med
blanding av eneboliger, flermannsboliger og leilighetsbygg.
Det er også noe næringsbebyggelse i nærheten.

Plano mr ådet og om plan arb eidet v il få
v irknin g er ut enf o r pl ano mrådet

Planområdet er del av planområde for gjeldende
reguleringsplan RL1768, der det er åpnet for to leilighetsbygg i
4 etasjers høyde, samt takterrase i 5. etasje. Arealet er bygd
ut i tråd med reguleringsplan, med unntak av den delen det
skal søkes planendring om, der bygd situasjon avviker fra
reguleringsplan.

Planendringen med innskrenking av vegbane og utvidelse av
fortau, for å gjøre plass til ramper opp til inngangspartiene til
leilighetsbyggene, fører til at kjøremønsteret i Kirkegata må
Komm unens merknader:
endres fra toveiskjørt til enveiskjørt. Endringen i kjøremønster
Det må leveres en forenklet planbeskrivelse meder ikke del av dette planarbeidet.
- begrunnelse for planendringen
- kort beskrivelse av nærområdet
- beskrivelse av kjøremønster i nærområdet (enveiskjørte gater), konsekvenser for denne endringen.
- Gateløsningen og dens kontakt med prosjektet (adkomst og uterom)
- detaljplan for gateløsningen
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Tilt akets v irknin g på, og t ilpasnin g t il,
land skap o g om g iv el ser

Tegning L10 i vedlegg 2 viser hvordan arealet mellom
kjørebanen og fasadene på leilighetsbyggene er planlagt
opparbeidet. I veggsonen er det skissert opp plantefelt med
gatestein, tilpasset rampene. Ved trappen mellom
leilighetsbyggene trekkes fortauet inn mot fasaden. I arealet
mellom fortau og veg i dette området blir det planter trær, med
storgatestein (hugget overflate) som dekke.
Der fortauet går over inngangspartiet mellom
leilighetsbyggene og over utkjørslen til parkeringsplassen,
erstattes asfaltfortauet med storgatestein (saget og flammet).

Komm unens merknader:
Jfr over - Funksjonell og miljømessig kvalitet

5. UTBYGGINGSAVTALE
Øn skes d et in n g ått ut b yg g ing sav t ale som del av pl anp ro sessen?
Ja

Nei

Må avklares nærm ere

Komm unens merknader:

6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER
Rekkefølgebestemm elser som er aktuelle på oppstartstidspunktet. Det tas forbehold om at det under
planarbeidet kan vise seg å være flere aktuelle rekkefølgebestemmelser.
Aktu elle rek kef ølgekrav :
Godkjente tekniske planer (vei, vann og avløp)
Godkjent utomhusplan
Leke- og m øteplasser
Kjøreveg
Gang- og sykkelveg/fortau/gangareal/gatetun
Utbygging/utbedring av kommunaltekniske anlegg
Vann- og avløpsnett
Hø yspentledninger
Renovasjon
Annet:
Komm unens merknader:
Planendringen må ha rekkefølgekrav til oppbygging av gate og fortau ihht godkjent teknisk plan i hele
kvartalets lengde. Teknisk plan godkjennes og tiltaket gjennomføres før planvedtak, og det er viktig at man får
en god prosess for å få hele kvartalet i tilfredsstillende stand.
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