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: SMEDASUNDET 112, MØLLERVEGEN 21-28, STRANDGATA 112 mfl.
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

2.07.2020

Møt edat o

2.09.2020

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

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

Møt est ed

Oppfylt
Ikke oppf ylt

• Planavgrensning
• Kulturminner / Nærmiljø / Vern og tilpasning til omgivelsene,
bebyggelse og landskap
• Utnyttelsesgrad og byggehøyder
• Tilgjengelig uteareal
• Trafikkbilde internt i planområdet og i bysituasjonen
• Bokvalitet, spesielt for boliger lavtliggende mot nord og øst.
• Områdelek – arealbehov, alternative løsninger og avstand til
omkringliggende områder.
• Parkeringsdekning, makskrav for bil i sentrum opp mot ønsket
parkeringsdekning. Kostnad p-anlegg kan ikke være premiss for at
Utnyttelsesgrad
avmå
planområdet
antall boenheter
opp.
• Plassering av p-anlegg med henvendelse ut mot boliger, vernet
Tilnærming
til og
vern
og tilpasning til omgivelsene og eksisterende
bebyggelse
uteareal
hvor byggehøyder er en vesentlig faktor både ut mot
•bebyggelse,
Sykkelparkering
og tett inn
mot eksisterende
bevaringsverdig bebyggelse sett
•sundet
Småbåthavn
– omfang
og utstrekning
fra vesttil og
øst.
•både
Overgang
bebyggelse/eiendom/sjøfront
i nord
• Sirkeleiendommer/oppmåling/matrikkel/utfyllingsområder, se vedl.
Uttalelsene fra oppmåling
• Naturmangfold
Underlag/dokumentasjon:
Stedsanalyse
Bringes inn for regionalt planforum
ROS
Oppmåling
Bringes ikke inn for regionalt planforum
Listen
er ikke
utfyllende,
vil kunne
Anbef
aler opps
tart avog
planarb
eid suppleres med flere tema og
dokumentasjonskrav
som
del
av
den
videre
planprosessen.
Planinitiativet stoppes (avvises) etter
§ 12-8
andre ledd.
Beslutningen sendes Plan- og miljøutvalget som referatsak.

Tid sfrist for oversending av
møtereferat

2 uker fra møtedato

Tid sfrist for oversending av
supplerende punkter

2 uker fra møtedato

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

HK/EBY/Teams

Forslagstiller krever spørsmålet forelagt Plan- og m iljøutvalget
for avgjørelse (foreleggsmyndighet), jf. § 12-8 første og andre
ledd. Vedtaket vedlegges referatet fra oppstartsmøtet.
1. oktober 2020

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)

12.08.2020

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
Navn/firma Odd Hansen Prosjekt AS
Kontaktperson Børge Andersen
Adresse Sundvegen 20, 4250 Kopervik
Telefon +47 982 66 260
E-post post@oddhansen.no

Plankon sulent
Navn/firma ARCASA arkitekter as
Kontaktperson Eivind Bing
Adresse Sagveien 23c III, 0459 Oslo
Telefon 22717070
E-post arcasa@arcasa.no
Fakt u ra adresse
Navn Odd Hansen Prosjekt AS
Adresse Sundvegen 20
Postnummer 4250 Kopervik
Organisasjonsnummer 999 568 807
Ko mm u n ens kon t akt p ers o n
Møt edelt akere
Forslagsstiller
Plankonsulent
Andre
Referent
Fraværende

Børge Andersen
Per Einar Knutsen, Eivind Bing, Bosko Stankovic
Scheffler, Håkull, Lund, Kynbråten, Svantesvold, Pedersen, Ilstad
Karen M Ilstad / Oddrun Lund

Sølvi Hanssen

2. OPPLYSNINGER OM PLANOMRÅDE OG EIENDOMSFORHOLD
Navn på område Møllervegen 28 m.fl.
Eiendom(mer) (gnr./bnr.) 40/188, 40/1220, 40/1007, 40/1171
Eiendomsadresse(r) Strandgata 214, Smedasundet 112, Møllervegen 28, Strandgata 212

1

Gjeldende plan (RL NR) Rl1700
Gjeldende reguleringsformål Kombinert bebyggelse- og anleggsformål. Sone bevaring
Eksisterende arealbruk Lager/industri/bolig
Er forslagsstiller eier av området?
Ja
Nei
Er noen av grensene usikre og krever ny
Ja
Nei
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.

Delvis
Må vurderes nærmere

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: Forslag til reguleringskart A2-L
2: Møllervegen_01072020_red
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

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

Formålet med planen er detaljregulering av område ved
Smedasundet til boligbebyggelse og noe utadrettet
næringsvirksomhet i tråd med KDP for Haugesund Sentrum.
Fo rmålet m ed p lanen
Verneverdig bebyggelse vil bevares.
Eksisterende tomt har en stor høydeforskjell, fra sundet og
opp til Strandvegen. Ny bebyggelse mot Strandvegen åpnes
opp og historisk trasse for Møllervegen reetableres ned til
sundet.
Det etableres strandpromenade og kyststi langs
Smedasundet. Kommunalt ønske om strandpromenade
videreføres langs prosjektet mot nord.
Røthingbygget rives i sin helhet. Ny bebyggelse gir vesentlig
Komm unens merknader:
større plass mot bevaringsverdig bebyggelse og mot sundet.
I syd etableres
torgareal
som
forbinder strandpromenaden
Formålet med planen - tilrettelegge for boligbebyggelse
og noe et
næring
(cafe/
tjenesteyting)
er i tråd med
byen. og tilrettelegging av boliger i og
hensiktene i KDP og sentrumsplanen, og støtter mot
opp Strandvegen
under mål omogfortetting
Høyde
på ny
bebyggelse
mottilføre
sundet
holdes
undertilmaksimale
nær sentrum av byen. Boligbebyggelse og utvikling
i dette
området
vil kunne
gode
kvaliteter
byen og
høyder
i sentrumsplanen,
og viderefører
den historiske
tilgjengeliggjøre et område som p.t. er lite tilrettelagt
og som
i stor grad er vanskelig
tilgjengelig
for
bygningsstrukturen
mot sundet.
allmennheten, det vil også kunne tilføre gode byromsfunksjoner
og videreføre
kaipromenaden et stykke
Mot Strandvegen følger ny bebyggelse i hovedsak
nordover.
sentrumsplanens høyder.
Prosjektet
har gjennomgått
en omfattende
bearbeidelse etter
Hensyn til kulturhistoriske verdier og i hvor stor grad
eiendommen
kan utbygges
må utdypes/vurderes
dialog, og medtilpasser
innspill fra
og motmå
eierredegjøres
av vedtatt
nærmere, og hvordan planlagt bebyggelse og utnyttelsesgrad
segkommunen
områdets verdier
naboprosjekt
i nord.av Møllervegen gjennom planområdet må
for. Vern av Møllervegen 21 og 28 må formelt sikres.
Vern av trase
I prosjektet
sikres, endring av trase kan vurderes opp mot andre
hensyn.er det innarbeidet en komplisert parkeringskjeller
under terreng og flomnivå. Denne løsningen gir store
bruksmuligheter
på bakkeplan
ognærmere,
vil øke bokvalitetene
for å2
Formålet er i tråd med overordnet plan, kulturminnevern
må utdypes
og vurderes
og det må søkes
beboerne og almenheten. Bebyggelsen er tenkt gitt et
ivareta det historiske stedet som helhet.
dynamisk arkitektonisk uttrykk slik at byrommene mellom ny

Planl agt beb yg g els e, anleg g og and re
t iltak

Det planlegges 4 lamellblokker med leiligheter ned mot sundet
og 1 leilighetsblokk i varierende høyder langs Strandgata.
I sokkelen av bebyggelsen i sør planlegges næring/utadrettet
virksomhet og et torg ned mot sundet.
Passasje - Møllervegen gjennom området videreføres som
funksjon med en noe justert plassering. Møllervegen ender i et
åpent plassrom i Strandgaten.
Bolighusene i Møllervegen 21 og 28 vernes.
Parkering legges under bakken opp mot Strandgata. Ut i
sjøen reguleres inn ca. 40 nye båtplasser i flytebryggeanlegg.

Komm unens merknader:

Mølleveien - viktig passasje som må tilrettelegges for alle best mulig, formål må avklares (off privat åpent for
allmennheten, driftsansvar, rekkefølgekrav, matrialbruk mm.)
kulturhistoriske verdier:
Kulturminnene/miljøet bør i stor grad være premissgivende for fremtidig utbygging i dette området, særlig i
forhold til byggehøyder, plassering, tilpasning og utnyttelsesgrad. Prosjektets tilpasning til omkringliggende
kontekst mot sundet og videre over på Hasseløy og til trehusbebyggelsen mot øst er av betydning. Prosjektet
ligger tett på en av de smaleste strekkene av sundet, og høy bebyggelse her med tilsvarende liten avstand til
sjø vil kunne endre silhuett og bylandkap på en uheldig måte. (ref. KPD §38).
Ut b yg g ing sv o lum og b yg g ehøyd e
Bygningstypolo
gi Blokk
Forøvrig tilpasning til den omkringliggende
kontekst
mot sjø/Hasseløy i vest, mot øst og bystruktur med tett og
lav bygrid
eldrepå
trehusbebyggelse.
Brukog
sareal
planlagt bebyggelse (m ²) Ca. 12.150 m2
Utnyttelsesgrad Ca. 165 %
Utnyttelsesgrad i lys av kultur verdier og vern:
Byggehøyde(r) 4-7
etasjer
I viste skisseprosjekt vurderes utnyttelsesgraden
som
svært høy, spesielt ift. vern og stedstilpasning men også
Anta
ll
bo
enh
eter
/ar
bei
ds
pl
a
s
s
er
med tanke på bokvalitet og tilgang på gode uteoppholdsarealer.
Ca.125 leiligheter/ca. 4 arbeidsplasser knyttet til næring
Ev. Areal på
Komm unens merknader:
Føringer i Sentrumsplan:
Maks 13 meter mot Strandgata
Kaipromenade: maks 22 meter over kaiplan,
«Byggehøyder og grad av utnyttelse skal tilpasses eksisterende omgivelser, bebyggelse og strøkskarakter»
KDP anbefaler minimum 15 meter fra kaikant til byggegrense for å sikre en «attraktiv og offentlig forbindelse
langs sjølinjen for å etablere en sammenhengende kyststi fra sør til nord i kommunen. Forbindelsen skal være
bred nok til å sikre en buffer mellom private og offentlige arealer». (§ 38 100-metersbeltet i strandsonen)
Høyder må også sees i sammenheng med bebyggelse og anleggs avstand til sundet. Det vil ikke stilles krav til
15 meter fra kaifront men det er likevel en faktor som påvirker vurderingen av byggehøyder ut mot sundet.
Sentralt plassert ved Smedasundet planlegges ca.125 nye
byboliger
størrelser.
store leiligheter,
Utnyttelsesgrad fremstår som svært høy (20-21 boliger
peri varierende
daa) ,- antall
leiligheterMot
og sundet
byggehøyde
vil være et
Fu niksjon
ell og planprosessen.
mi ljøm es s ig kv alit et
og mer variert boligstørrelse inn mot Strandgata.
tema
den videre
Et avstengt industri/lagerområde ned mot sundet gjøres
tilgjengelig med torg og strandpromenade.
To verneverdige hus bevares.

Komm unens merknader:
Smedasundet er ett av byens viktigste byrom og er med i Rogaland fylkeskommunes Vakre landskap.
Området har høy tetthet av kulturminner på hver side av sundet hvor nettopp sjøhus og sjøhusanlegg er
karakteristiske og viktige historiefortellende bygg.
Planområdet inngår i hensynssone for bevaring av kulturmiljø, og er en sentral del av historien om byens
opprinnelse, "Haugesunds vugge"
Vern:
Vern vil bli et sentralt tema i plansaken. Hensyn til og hensiktsmessig bruk av eksisterende bolighus
Møllerveien 21 og 28 – samt sikring og istandsetting og overgang til planlagt bebyggelse og arronderingen av
vei, og uteområder i tilknytning til disse.
Tålegrense for grad av utnyttelse og byggehøyder må vurderes grundig, og avstemmes opp mot andre
hensyn.
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Bevaring av trasé for Møllerveien må sikres i planen. Noe endring av forløp er tidligere vurdert som
hensiktsmessig, så fremt gaten opparbeides i tråd med formingsveileder for sentrum og blir utformet og

Kommunedelplan for Haugesund Sentrum 2014 - 2030
Område K7 - kombinert bebyggelse og anleggsformål som
bolig, kontor, forretning og næring.
Fo rh o ldet t il ko mm u n epl an , ev ent u elle
Bebyggelse kan mot gate ha gesimshøyde minimum 6 m og
g jeld end e regu lering splan er og
maksimum 13 m, målt fra fortausnivå.
retn ing slin jer, og påg åen d e planarb eid
Bebyggelse mot Smedasundet kan ha gesimshøyde minimum
9 m og maksimum 22 m over kai/brygge.
Bebygd areal (BYA) kan utgjøre inntil 60% av netto
tomteareal.
Det tillates opparbeidelse av infrastruktur knyttet til
Komm unens merknader:
havnefunksjoner.
Ved høyere
tetthet
må er
tilgangen
på- hensiktene
og kvaliteten
på felles
Formålet med planen - tilrettelegge for boligbebyggelse
og noe
næring
i tråd med
i KDP
og
utearealer
økes. og de verdiene som de representerer. Det
sentrumsplanen. Høyder i KDP må også måles mot
omgivelsene
Bebyggelsen
relativt
samme gjelder forhold mellom byggehøyder og avstand
til sjø er
(KDP
§38)tett, men er utformet slik at siktlinjer fra
leiligheter mellom sundet og verneverdige bygninger ivaretas.
Prosjektet
får tilgang
gode uteareal
mellom bygningene,
Hensyn til kulturhistoriske verdier og i hvor stor grad
eiendommen
kantilutbygges
må utdypes/vurderes
rundt
bygninger
og ned mot
sundet.
nærmere, og hvordan planlagt bebyggelse og grad
av verneverdige
utnyttelse tilpasser
seg områdets
verdier
må redegjøres
for. Vern av Møllervegen 21 og 28 må formelt sikres. Planinitiativet viser en grad av utnyttelse som utfordrer
Det reguleres
inn et stortarealer
offentlig
i sør. Torget
vil
hensyn til verneverdier. Det viser seg også krevende
å finne tilstrekkelig
til torgareal
felles uteopphold
og lek
være
offentlig
tilgjengelig
vil bli utformet
i nært
samarbeid
innenfor planområdet. Områdelek er forutsatt løst
utenfor
planens
område,og
plassering
av hvor
dette
eventuelt
med
kommunen.
Torget
ned mot sundet og
kan løses må vurderes nærmere. Byparken er vist
til som
et alternativ
av forsetter
konsulent.
strandpromenaden.
Kommuneplanen
definerer et ønske om videreføring av
Forslagsstiller vurderer
et nytt tilgjengelig torg og
strandpromenade
langsatsundet.
Torg som områdelek:
Vesen t lige int eresser so m b erør es av
strandpromenade
vil kompensere
kommuneplanens
krav til
Prosjektet
sikrer
dette
ønsket
strandkanten
må sikre trafikksikker tilgang, samt sikre biltilgang
tilstøtende
eiendommer
motog
sørtilgjengeliggjør
p lanin it iativ et
større
for allmennheten.
Funksjoner i tilknytning til allmenningen/torget egnet
til lekeplass.
lek må utredes, cafe/tjenesteyting ut mot torget,
Må fungere godt som møteplass

Funksjon for, og god overgang til M21 og M28 må sikres, det samme gjelder kvalitet på uteareal.

Komm unens merknader:
Vernehensyn og tilpasning til historiske bygde omgivelser og landskap vil bli et sentralt tema i plansaken.
og vurderingen av utnyttelse med plassering, volumoppbygging, byggehøyder mm vil være tett knyttet til dette.

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

Knyttet til Planforslaget vil det utarbeides Risiko- og
sårbarhetsanalyse. Det vil spesielt fokuseres på nærhet til sjø
og etablering av nytt småbåtanlegg.

Komm unens merknader:
andre viktige tema:
• Kulturminner
• Trafikksikkerhet i og til planområdet
• Vegtrafikkstøy
• Forurensning i grunn
• Havnivå
• Sjøkant
• Bølgepåslag
• Naturmangfold
Listen er ikke uttømmende og vil kunne revideres og utvides som en del av den videre planprosessen.
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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

Havnevesenet, Fylkesmannen, Fylket, Byantikvar, Naboer,
Velforening, relevante interesseorganisasjoner.

Komm unens merknader:
Haugalandsmuseet
Haugesund historielag

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:

Overnevnte punkter vil bli gjennomført i samarbeid, og med
ønsker fra planavdelingen.

Fo reløp ig v u rd ering f o r f r emd rif t:
Innlevering av planforslag:
Førstegangsbehandling:
Er det enig h et o m f r emd ri f t splan f o r
p lanarb eidet ?
Er det b eho v f o r dialog m øt er med
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
p lan- o g bygn ing slov en § 12-15?
Ko mm u n en sk al b idr a med :

Ja

Nei

Ja

Nei

Ja

Nei

Utredningsarbeid
Oppmåling/geodata
Medvirkningsopplegg
Veiledning
Annet

Komm unens merknader:

Parallell plan og byggesak:
Tiltakshaver ønsker å varsle parallell plan og byggesaksprosess, for å kunne sikre seg muligheten dersom det
viser seg gjennomførbart. Kommunen stiller seg skeptisk til parallelt løp i en plansak som potensielt kan bli
krevende og hvor det er store sprik mellom ulike interesser. Det er likevel opp til tiltakshaver å vurdere risiko
og nytteverdi av et slikt forløp.
Medvirkningsopplegg:
Plankonsulent vil selv gjennomføre medvirkningsopplegg, men kommunen vil delta i folkemøter mm.
Oppmåling:
5
Oppmåling av eiendom følges opp av kommunen, Plankonsulent må bestille planpakke og mer detaljert
kartmateriale samt varslingslister. Dette hentes ut fra kommunens hjemmeside. https://haugesund.e-torg.no/

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

Hovedsakelig bolig
Planen er i tråd med overordnet plan, vedtatt
kommunedelplan for Haugesund sentrum.

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

Vernespørsmål kan utløse krav til KU. Det stilles ikke krav til dette nå, men vern og tilpasning er et sentralt
tema i saken og må grundig redegjøres for både i ROS-analysen, Stedsanalysen og i plandokumentene.

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:
Det vises til vedlagte analyser.
Utbyggingen av Møllervegen mot Smedasundet vil bidra til
transformasjon av et lite tilgjengelig havneområde, fra
industri/lager til et attraktivt bolig- og kaiområde.
Store leiligheter ut mot sundet og mer variert
boligsammensetning inn mot Strandgata. Bebyggelsen er
oppdelt i lengdeelementer som harmonerer med øvrig
Plano mr ådet og om plan arb eidet v il få
bebyggelse i Strandgata.
v irknin g er ut enf o r pl ano mrådet
Mellom den nye bebyggelsen vil det bli halvprivate felles
utearealer.
Eksisterende diagonal passasje (Møllervegen) opprettholdes
som funksjon. I tillegg etableres det en ny gangadkomst
sentralt i planområdet ned til den nye strandpromenaden.
Mot Strandgata ligger bebyggelsen med varierende høyder,
gjennomsnittlig13 meter over gatenivå.
Komm unens merknader:
Mot Sundet ligger all bebyggelse under høyde 22 meter fra
kaiakant.
Det forventes en mer utfyllende stedsanalyse som
en del av planprosessen frem mot førstegangsbehandling.
Tema for denne bør være:
Hvordan står denne tomten i forhold til en helhetlig sammenheng for byområdet det inngår i?
Hvordan forholder prosjektet seg til: historisk bystruktur, bebyggelse, landskap, målpunkt og møtesteder for
eksisterende og fremtidige innbyggere? Hvilke forbindelser er og kan bli viktige, og hvilke vil man
etablere eller forsterke gjennom prosjektet?

I den innledende stedsanalysen skal verneverdige og fredete kulturminner og kulturmiljø, viktige historiske
sammenhenger og identitetsbærende elementer trekkes frem.
Det er forventet at det blir levert en 3D-modell av prosjektet som en del av underlaget til 1.gangsbehandling.
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Planområdet ligger i skråning, fra12 moh. ned til 1 moh. Derfor
legges det opp til 6/7 etasjer på nedsiden og 3/4 etasjer på
oppsiden, mot Strandgata.
Beboere langs Kaianten kan benytte heis i bebyggelsen
Tilt akets v irknin g på, og t ilpasnin g t il,
høyere opp, for lettere adkomst til Strandgata.
land skap o g om g iv el ser
Inne i området vil to verneverdige bolighus bevares.
Nord for planområdet, mot broen er under etablering ny
blokkbebyggelse, og prosjektet vil fortsette denne
etableringen sydover.
Langs kaikanten i syd vil det bli etablert et nytt torg med
utadrettet virksomhet i sokkelen av bebyggelse. Mot nord går
torget over til å bli en strandpromenade. Det planlegges i
Komm unens merknader:
tillegg nye båtplasser i et flyteanlegg for småbåter.
Det kreves en mer omfattende stedsanalyse, kommunen vil også utarbeide en egen stedsanalyse i denne
saken. Planforslaget legger opp til høy utnyttelse - mange funksjoner som skal møtes i en kompleks situasjon.

Det midtre området vil bli krevende å utforme med flere plasskrevende formål - mange som skal gjennom
området med bil samtidig som hensyn til vern av M21 og M28 samt kvalitet på uterommene må prioriteres.
Adkomst og inngangssituasjoner -viktig å aktivisere by og uterommene - leiligheter med egen inngang.
Tema som må vurderes:
- urbanitet, vurdere flere typer adkomstmuligheter til bebyggelsen, skape et aktivt byrom,
- overgang privat/offentlig, opplevd privatisering av områder som bør være tilgjengelig vs innsyn, og
sonedeling
- tilgjengelighet for alle
- biltrafikk
og
adkomst,
trafikksikkerhet og trafikkbelastning
5. UT
BYG
GINGSAVTALE
-Ømøteplasser,
kvalitet,
n skes d et in n g ått utoppholdssoner
b yg g ing sav t ale som del av pl anp ro sessen?
Naturmangfold, det er registrert flere rødlista, bla. alm. trærne kan være veldig gamle og svært verdifulle, og
Ja
Nei
Må avklares nærm ere
kan være habitat for flere sjeldne arter. Trærne står langs Strandgata. Må se på mulighet for å la trærne stå.
Flere fuglearter er også registrert. Flytebryggene må vurderes ift livet i sjøen
Komm unens merknader:
Kan være aktuelt for krav til områdelek. Plassering og krav til opparbeidelse må avklares.
Områdelek:
Plassering og krav til opparbeidelse må utredes. Eventuell bruk av byparken må beskrives og drøftes
nærmere. Areal under bro til Hasseløy, mulighet for utfylling er ikke undersøkt videre, forlengelse av
havnepro-menade må også undersøkes nærmere.

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:
UU- tilkomst til planområdet, oppgradering av Møllevegen mot syd pga. merbelastning
VVA- krav ivaretas i teknisk plan, ingen spesielle kommentarer pt.
Problemstillinger knyttet til grunnforurensning må vurderes nærmere.
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