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Vi har mottatt planforslag for detaljregulering Møllervegen 28, m. fl. - Kronå, RL1808, datert
30.10.2020.
Etter plan- og bygningslovens § 12-11 skal kommunen innen tolv uker, etter å ha mottatt
planforslaget, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn. Kommunen gjennomfører en mottakskontroll for å vurdere om dokumentasjonen på
mottatt planforslag er komplett eller ufullstendig.
Slik det fremgår av sjekkliste og mangelbrev er planforslaget etter gjennomført mottakskontroll
ufullstendig.
Det tas forbehold om at det på et senere tidspunkt kan være forhold ved planforslaget som krever
ytterligere dokumentasjon. Forslagsstiller og plankonsulent vil i slike tilfeller bli varslet om
nødvendig tilleggsdokumentasjon. Fristen for behandling av planforslaget vil slutte å løpe frem til
planforslaget vurderes som komplett.
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Sjekkliste for mottakskontroll av innsendt planforslag
Planforslagets navn: Møllervegen 28 m.fl - Kronå
RLnr: RL1808
Saksnummer.: 20/9331
Forslagsstiller: Odd Hansen Prosjekt AS
Plankonsulent: ARCASA akritekter AS
Planforslag mottatt: 30.10.2020
Mottakskontroll gjennomført: 11.11.2020
Mottakskontroll gjennomført av: Anders Haukanes, Karen Ilstad, Kent Håkull og Trygve Eriksen
Jr.

MOTTAKSKONTROLL PLANFORSLAG
☒ Planbeskrivelse (pdf og word)
☒ Planbestemmelser (pdf og word)
☒ Plankart (pdf i målestokk 1:1000 og SOSI-fil) – husk
målsatte formål (inkl. veibredder og radier)
☐ Illustrasjonsplan som viser eksisterende vegetasjon,
nyplanting, parkering, gangvei, stigningsforhold,
uteplasser og veiskjæringer/fyllinger
☐ Terrengsnitt med riktig plassering og høyder på
bebyggelse, inkludert nabobebyggelse. Snittene
markeres på illustrasjonsplan. Nytt terreng og
eksisterende terreng skal fremgå.
☒ Sol-/skyggediagram for 21.03 kl. 15:00 (UTC +1) og
21.06 kl. 18.00 (UTC +2). Snitt i retning SV-NØ skal vise
solhøyden på innslagstidspunktet. I diagrammet skal det
tas hensyn til skygge fra bebyggelse og fra vegetasjon
☐ Skisse til teknisk plan med beskrivelse (vei, vann og
avløp)
☐ Lengde- og tverrprofil for veiene
☒ Oppgitt bruksareal for planlagt bebyggelse
☒ Kopi av kunngjøringsannonse og dato i
avis(er)/nettside®
☐ Kopi av varslingsbrev
☒ Kopi av varslingslisten
☒ Kopi av innkomne merknader ved oppstart
☒ ROS-analyse
☒ Støyvurderinger (dersom planområdet ligger i
støyutsatt område)
☒ Andre utredninger og tilleggsrapporter (etter behov
eller etter tilbakemeldinger i oppstartsmøte, f.eks. KU,
utomhusplan osv.)
☒ Planarbeid – Rekvirert oppmålingsforretning
☐ Byggesøknad – Rekvirert oppmålingsforretning
☐ Rekvirert datagrunnlag

Merknader:
Planbeskrivelsen er mangelfullt på
flere punkter. Mangler en tilstrekkelig
omtale av «tema som gjenstår å
avklare». Se tekst under.
Illustrasjonsplan mangler eks
vegetasjon, nyplanting, stigning m.m.
Levert en form for terrengsnitt
gjennom stedsanalyse. Ikke
tilstrekkelig.

Levert, men ikke spesifisert tidssone

Ikke levert

Ikke levert
Delvis, kun levert liste over naboer
som er varslet.
Ikke levert komplett. Mangler
fylkesmannens merknad og ikke
kommentert.

Grunnforhold
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Mottakskontroll - mangelbrev
Planforslaget mangler flere grunnlagsdokumenter. Innsendte dokumenter er i tillegg vurdert som mangelfulle
og omtaler ikke punkter som gjenstod å avklare fra oppstartsmøte på en tilstrekkelig måte. Flere av punktene
må sådan regnes å ikke være avklart enda. Kommunens 12-ukersfrist for å avgjøre om forslaget skal fremmes
ved å sendes på høring, jf. PBL 12-11, blir satt på vent til komplett planforslag er mottatt.
Planbeskrivelsens innhold er mangefult i forhold til omfanget og virkningene av prosjektet. Ettersom manglene
i planforslaget er nokså vesentlige og omfattende ser vi det ikke som formålstjenlig at vi kommentere alle
enkeltpunktene i plandokumentene, men vi ønsker å nevne noen viktige punkter som må avklares og arbeides
videre med før kommunen kan behandle planforslaget.

1. Kulturminner/Nærmiljø/Vern og tilpassing til omgivelsene.
Innsendt planforslag er i svært liten/eller ingen grad justert eller endret i forhold til de utfordringer som
var omtalt i oppstartsmøtet. I tillegg viser merknader fra fylkeskommunen, byantikvar og
fylkeskonservator at temaene er svært viktig og sentralt i arbeidet. Disse temaene var definert i referat fra
oppstartsmøtet som punkt det var vesentlig uenighet om. Merknader til oppstart underbygger viktigheten
av temaene uten at planforslaget og plandokumentenes omtale og behandling står i forhold til dette. Det
kommer tydelig fram av referatet at dette var et område som krevde bearbeiding for at kommunen kunne
stille seg bak et planforslag. Innsendt materiale inneholder ikke tilstrekkelige vurderingen av temaene.
2. Bebyggelse og landskap
Temaene mangler tilstrekkelig vurdering i innsendt planforslag. Utfordringer og kommentarer gitt i
oppstartsmøtet er ikke tilstrekkelig vurdert eller kommentert i planforslaget. Viser til kommentarer i
referat fra oppstartsmøte for veiledning,
Møllervegen - viktig passasje som må tilrettelegges for alle best mulig, formål må avklares (off privat
åpent for allmennheten, driftsansvar, rekkefølgekrav, matrialbruk mm.) 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 bylandskap på en uheldig måte. (ref. KPD §38). Tilpasning til omkringliggende kontekst
mot sjø Hasseløy vest og bystruktur med eldre trehusbebyggelse i øst. I viste skisseprosjekt vurderes
utnyttelsesgraden som svært høy, spesielt ift. vern og stedstilpasning men også med tanke på bokvalitet
og tilgang på gode uteoppholdsarealer.
3. Trafikkbilde og parkeringskjeller
Spesielt parkeringskjeller er viktig under dette temaet. Innkjørsel til parkeringskjeller er nå flyttet til «midt
i bakken» på Grønhauggata. Dette synes noe utfordrende å løse med hensyn til stigningsforhold, sikt o.l.
Det kommer ikke frem i dokumentene hvorvidt denne løsninger er gjennomførbar. Hvilke andre
alternativer finnes dersom denne løsningen ikke lar seg løse? Bør det vurderes andre alternativer for
parkeringskjeller?
4. Bokvalitet
Teamet er generelt beskrevet og ikke gitt mye innhold i plandokumentene. Det er skrevet kort om
uterom, men ikke særlig om bokvalitet i boligene. Gjelder både for ny og eksisterende bebyggelse. Se
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referat fra oppstartsmøte for ytterlig kommentar. Boligtetthet synes dessuten veldig høy, mer om dette i
et senere punkt.
5. Områdelek
Det er ikke avsatt areal til områdelek på tomten, men det er pekt på byparken som alternativ. Hva er
konsekvensen av at byparken i utgangspunktet ikke er nært nok etter gjeldene krav? Hva med
tilgjengelighet? Løsninger for eventuell opparbeidelse er ikke omtalt. Det er ikke tilstrekkelig å skrive at
det kan løses ved å bruke byparken, uten å vise til forslag til løsninger for arealer, avstander, tilkomst o.l.
6. Småbåthavn
Planforslaget legger opp til småbåthavn i forkant av bebyggelsen. Det bør skilles mellom småbåtanlegg
som er knyttet til bebyggelse på land, slik som naust, hytter og boliger, og småbåthavner, slik som
marinaer og gjestehavner som krever mer tilrettelegging på land. Småbåtanlegg vil derfor være et anlegg i
mindre skala enn en småbåthavn, og vanligvis uten eget driftsselskap. Det vil typisk være fellesbrygger
med båtplasser for nærmere angitte brukere (eksempelvis bolig- eller fritidseiendommer samt ev.
nødvendige gjesteplasser). For større anlegg for småbåter av allmenn karakter brukes formålet
«småbåthavn» under hovedformål nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.
Det er i plandokumentene ikke utredet hvilken bruk det er tenkt i denne sammenheng. Anlegg i sjø
kombinert med kort avstand til ny bebyggelse vil kunne føre til at området oppleves som privat og på den
måten ikke invitere til bruk for allmennheten slik en ønsker i strandsonen. Her bør det derfor vurderes
tiltak for å sikre attraktivitet for allmennheten. Småbåthavn/ småbåtanlegg vil for deler av eller hele
området være i strid med gjeldende plan (avhengig av hvilket arealformål som legges til grunn),
konsekvensene av dette må inngå i planbeskrivelsen. Det må i planarbeidet gjøres vurderinger av
konsekvensene av et slikt anlegg og hvorvidt det er plass til anlegg i sjø med hensyn til blant annet ferdsel
i sundet. Som nevnt innledningsvis i dette punktet bør det gjøres en konkret vurdering av hvilket type
anlegg som er tenkt og hvordan plassene i anlegget skal disponeres og fordeles, samt hvilke
tilretteleggingstiltak som trengs. Vurdering av forurensningsfaren ved slike anlegg må gjøres og eventuelle
avbøtende tiltak må forankres i plan dersom behov. Se miljødirektoratets fagrapport M-1048|2018.
7. Sjøfront
I utgangspunktet har Haugesund kommune lagt til grunn en «buffersone» på 15 meter fra bebyggelse til
sjøfront, se også referat fra oppstartsmøtet. Det er likevel åpnet for å se på en redusert avstand. I
planforslaget er det lagt opp til 3 meter. Om sentrumsplanens bestemmelse om maks høyde på 22 m
legges til grunn, med avstand til sjøfront 15 meter er forholdstallet 22 til 15. Når avstanden reduseres til 3
meter burde byggehøydene mot sundet vært redusert tilsvarende og dermed burde ikke byggehøydene
mot sundet være mer enn 4,4 meter om en legger dette til grunn. Den skisserte byggehøyden mot sundet
kombinert med den reduserte avstanden til sjøfronten vil være dominerende, spesielt mot sundet og dets
brukere. Også sett mot den tradisjonelle sjøhusbebyggelsen på andre siden av sundet vil skisserte
løsninger være dominerende. Se også forrige punkt (6. Småbåthavn) og tilrettelegging av strandsonen for
allmenn bruk.
8. Naturmangfold
Planforslaget mangler tilstrekkelig vurdering etter naturmangfoldloven, jf kap 2 i naturmangfoldloven.
Sjøareal må også inngå.
9. Stedsanalyse
Analysen viser temakart/diagram og foto fremfor beskrivende tekst, dette er bra, men beskrivelse av
funnene som tekst må også med. Hva er viktig å ivareta, hva må utbedres? Teksten skal understøtte
dokumenterte funn i analysene. Anbefalinger til slutt må begrunnes og vise til funn i kartleggingen.
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Vi gjentar tidligere punkter som ikke er svart opp i innlevert stedsanalyse:
a. Oversikt
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?
b. Landskap og historie
Relevante natur og landskapstrekk er med å gi stedet sin identitet. Topografien skal tydeliggjøres
ved å markere karakteristiske naturelementer, landskapsformer og høydevariasjoner i
analyseområdet. Viktige romsammenhenger og landskapstrekk skal vurderes sikret. I den
innledende stedsanalysen skal også naturkvaliteter, verneverdige og fredede kulturminner og
kulturmiljø, viktige historiske sammenhenger og identitetsbærende elementer trekkes frem.
c. Kommunikasjon og målpunkt
Byromsnettverk skal kartlegges, kollektivholdeplassen utgangspunkt for mange gangbevegelser.
Nye byrom og forbindelser skal opparbeides til gode oppholdsrom og møteplasser i tillegg til sin
funksjon som transportåre.
d. Bebyggelse
Bebyggelsesstruktur og bygningstype vil til sammen danne ulike områdetyper. Ulike
bebyggelsesstrukturer og bygningstyper tett på hverandre vil raskt kunne føre til fragmenting av
et områdes karakter og forringe stedidentitet og –kvalitet. Man skal peke på typiske trekk i
strøkets karakter og form. For eksempel bebyggelseshøyde eller overgang mellom
bygningsveggen og gate/offentlig areal.
e. Bo- og bymiljøutfordringer
Dette kapittelet skal belyse hva som må vektlegges for å oppnå gode bokvaliteter som kan
medvirke til varierte bomiljøer. Finnes det levekårsutfordringer i området? Hva finnes av boliger
og strukturer i området fra før og hva bør det tilrettelegges for, for å sikre gode bomiljø? Typologi
og leilighetsstørrelse - tåleevne ut fra eksisterende forhold bør vurderes. I større planer må det
vurderes hvordan prosjekter kan vitalisere eller bøte på mangler i de eksisterende omgivelsene,
samt hvilken innsats som trenges av kommunen. Dette kan være barnehage, skole og andre
aktivitetstilbud. Eller møtesteder, lekevennlige gater og opparbeiding av blågrønne- og
rekreasjonsområder i nærheten.
f.

Anbefaling
Områdets egnethet til formålet skal vurderes. Det kan ofte være en utfordring å balansere høyere
botetthet med god bokvalitet, hva skal til for at man legger til rette for gode boliger og hvilke grep
er det som på lang sikt vil sikre en optimal organisering av byrom og bebyggelse i området? Her
skal også føringer for videre arbeid og nødvendige forbedringer spesifiseres. Dette kan være
opparbeidelse av nye, eller utbedring av eksisterende, gangveger, fortau, trapper, trafikksikring
eller lignende eller behov for lekeareal og møteplasser. Noen ytelser kan formaliseres i
utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger. Oversikten vil være grunnlag for å vurdere
avhengigheter og rekkefølgekrav til utbyggingsprosjekter

10. Boligtetthet og boligstørrelser
Med utgangspunkt definisjon fra Regional plan for areal og transport på Haugalandet (ATP) viser
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utregningene en boligtetthet på 20,2 boliger pr daa. Dette inkluderer boligområdenes tilhørende
uteareal, lekeplasser, grønnstruktur, parkering, interne veier og infrastruktur. Småbåthavn, offentlig
eksisterende trafikkareal/infrastruktur og Strandgata 218 er ikke medregnet. Dette gir et regnestykke som
viser 134 boenheter (dette inkluderer de 9 etablerte boenheter i Møllervegen 28 og 21 ref. matrikkelen)
fordelt på 6,64 daa = 20,2 boliger pr daa som er langt over de forventingene som ligger i ATP for dette
området.
I ATP er det videre definert at boligstørrelser under 45 m2 ikke anbefales. Krav til variasjon i boligtype og
boligstørrelse i sentrumsnære områder bidrar til å sikre sosialt stabile områder med en variert
sammensetning av aldersgrupper og sosiale grupper. I planbeskrivelsen står det at det planlegges
boligstørrelser fra ca 35 m2 til ca 130 m2, hele 10 m2 under minimumsanbefalingen. I planbestemmelsens
§ 3.5 er det lagt opp til at 10 % av enhetene kan være mindre enn 45 m2. Boligstørrelser under
minstekravet er ikke ønskelig å åpne opp for.

Punktene over inkluderer de viktigste punktene som gjenstod å avklare etter oppstartsmøte, samt de
punktene hvor det var uenighet ved oppstartsmøtet. Disse punkene må i større grad omtales og vurderes i
planforslaget. Det må drøftes konsekvensene og virkningene av de foreslåtte løsningene samtidig bør en vise
til eventuelle andre alternativ som har vært vurdert og valgt bort. Se gjerne også referat fra oppstartsmøte for
ytterlig kommentar til de ulike temaene.
Vi minner også om at kommunedelplanens § 15 stiller krav om at ved planlegging av nye byggeområder og i
søknad om tiltak skal det dokumenteres hvordan hensyn til klimatiske forhold som sol, vind og kaldras er
ivaretatt.
Bygninger, spesielt i denne størrelsen, kan ha stor påvirkning på lokalklima og spesielt vinden og måten den
oppleves. Fasader kan dra ned vind til gatenivå og akselerere et vindfelt rundt byggets hjørner, samt skape
uønsket turbulens. Slike effekter kan ha stor betydning for arealbruk og trivsel, spesielt på bakkeplan. Steder
som inngangspartier, felles uteområder, gangstier, balkonger og omkringliggende miljø er sårbare for ugunstig
vindpåvirkning og dårlig vindkomfort. Det må derfor gjøres vindanalyse for planområdet med nærområde i
tilstrekkelig omfang.
Det er i tillegg kommet inn vesentlige merknader på sentrale tema som, tetthet, bokvalitet, vern og tilpassing
til historisk miljø med hensyn til omgivelser. Fylkeskommunen, fylkesmannen, Byantikvar og fylkeskonservator
har påpekt mange av de samme utfordringene. Vurderingene knyttet til de utfordringene som er påpekt både
fra kommunen og overordnet myndighet er mangelfull og behøver ytterlig omtale i planforslaget.
Det vil være utfordrende for kommunen å anbefale et planforslag hvor merknader fra overordnet myndighet
er så tydelig på at planforslaget er særlig konfliktfylt uten at temaene som er gjenstand for konflikt er
tilstrekkelig belyst.
Ellers mangler plandokumentene merknad fra Fylkesmannen, som dermed da heller ikke er kommentert.
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Manglene i planforslaget er vurdert å være av vesentlig omfang og planforslaget er derfor ikke komplett.
Kommunens 12-ukersfrist for å avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring, jf. PBL 12-11, blir
satt på vent til komplett planforslag er mottatt.
Det tas forbehold om at det på et senere tidspunkt kan være forhold ved planforslaget som krever ytterligere
dokumentasjon eller revisjon. Forslagsstiller og plankonsulent vil i slike tilfeller bli varslet om nødvendig
tilleggsdokumentasjon. Fristen for behandling av planforslaget vil slutte å løpe frem til planforslaget vurderes
som komplett.

Med hilsen
Kent Geirmund Dagsland Håkull
Avdelingsleder plan
Dokumentet er godkjent elektronisk.

Anders Haukanes
byplanlegger

