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Detaljregulering for Møllervegen 28 m.fl, Kronå - RL1808

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forslag til detaljregulering for Møllervegen 28 m.fl – Kronå – RL1808 blir avvist og ikke lagt ut til
offentlig ettersyn. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11.

Utvalg for plan og miljø 25.03.2021:
Behandling:
Møllerveg fremdift, foreslått av Tor-Kjell Bergjord, Høyre
1, Blir returnert , og Ber om at kommmundirektøren går i dialog med utbygger , og på grunneiers
plan

Møllerveg Kronå, foreslått av Arne Trygve Løvvik, Fremskrittspartiet
Ber om mindretalsanke, og sender saken videre til bystyret.
§ 12-11 Behandling av reguleringsplanforslag Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av
kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med
forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig fremme alternative
forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal
forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens
arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt kommunestyret.

Forslag fremmet av Bergjord (H) fikk 4 stemmer (H og FRP) og falt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 4 (H og FRP stemmer og ble vedtatt.
Krav om midretallsanke fremmet av Løvvik (FRP) vedrørend midretallsanke til bystyret protokolleres.
Skriftlig krav om dette vil bli sendt kommunen. (ikke mottatt)
Utvalgsleder Eidesen gjorde rede for at det i ifølge Bygstyrets regelement ikke er anledning til å kreve

mindretallsanke. Plan og bygningslovens § 12-11 gir forslagsstiller (utbygger) rett til å kreve avslaget
forelagt Bystyret.

UFPM- 016/21 Vedtak:
Forslag til detaljregulering for Møllervegen 28 m.fl – Kronå – RL1808 blir avvist og ikke lagt ut til
offentlig ettersyn. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11.
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Sammendrag

ARCASA arkitekter as har på vegne av Odd Hansens Prosjekt AS fremmet forslag til
detaljregulering for Møllervegen 28 m.fl, «Kronå», gnr 40 bnr 188, 1007, 1220 m.fl..
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av ny blokkbebyggelse til
boligformål med til sammen 125 leiligheter fordelt på 5 nye bygningskropper og tilhørende
anlegg Området er i kommunedelplan for Haugesund sentrum avsatt til kombinert
bebyggelse (K7) og boligbebyggelse (B78) med hensynssone for bevaring av kulturmiljø.
Planforslagets omfang, størrelse og virkninger i og utenfor planområdet tilsier at forslaget
må behandles med særlig aktsomhet. Planforslaget utfordrer gjeldende planer og viktige
bevaringshensyn på flere områder. Utbyggingen som er skissert i planforslaget er vurdert å
være vesentlig for stort og omfattende for arealet og det bevaringsverdige bygningsmiljøet
på stedet, planforslaget tar ikke tilstrekkelig hensyn til viktige vern- og landskapshensyn.
Boligetableringer i sentrum er viktig for byutviklingen, men det må skje på rette premisser og
med rett omfang sett i sammenheng med omgivelser og andre viktige samfunnsinteresser.
Kommunedirektørens vurdering er at planforslaget også er uavklart på flere sentrale og
viktige tema. Dette er tema som har vært påpekt i oppstartsmøte og i mangelbrev datert
26.11.2020. Flere av disse er fortsatt vurdert som uavklart i nytt planforslag. I tillegg var det i
oppstartsmøte satt to punkt hvor det var vesentlig uenighet, 1) utnyttingsgrad og 2)
tilnærming til vern og tilpasning til omgivelsene og eksisterende bebyggelse. Det er ikke gjort
vesentlige endringer eller justeringer på prosjektet siden den gang. Planforslaget har klare
utfordringer knyttet til hensyn til kulturminner og kulturmiljø, grad av utnytting,
byggehøyder, boligtetthet, avstand til sjø, uteopphold, lekeareal, bokvalitet og allmenhetens
interesser. Tomten er vurdert egnet til bolig bebyggelse i overordnet plan, men i et langt
mindre omfang enn det forslagsstiller ønsker
Formålet med planforslaget tilfredsstiller sentrumsplanen på enkeltparagrafer og kan
argumenteres for å være i tråd med kommunens overordnete strategi om utvikling og
boligetableringer i Haugesund sentrum. Et ensidig fokus på kvantitative enkeltparagrafer gir
ikke gode planforslag med gode bo- og bymiljø. Selv om det kan oppleves som enklere å
forholde seg til de kvantitative kravene som byggehøyde, og utnyttelsesgrad skal alle
kravene, også de kvalitative, vektes likt i utarbeiding og vurderingen av et planforslag.
Planforslagets manglende tilpasning til sine omgivelser og bymiljø utfordrer rammene langt
over det som kan forsvares til tross for at boligetablering i sentrum i utgangspunktet er rett
grep i byutviklingen. Planforslaget er i direkte strid med flere andre likestilte hensyn og
utviklingsstrategier i gjeldende kommuneplan, sentrumsplan og regional plan. Konklusjonen
er derfor at planforslaget ikke kan anbefales.

Forslag til plankart
Gjeldende planer og forutsetninger
Kommunedelplan for Haugesund sentrum

Kommunedel plan for Haugesund sentrum viser kombinert bebyggelse og anleggsformål (K7)
og bolig (B78). Områdene er i tillegg omfattet av hensynssone for bevaring av kulturmiljø,
sone 1 Sentrumskjernen.
Bakgrunnen for sentrumsplanen er å skape en langsiktig og strategisk plan for utviklingen av
Haugesund sentrum. Sentrumsplanen fokuserer på hvordan sentrum kan utvikles samtidig
som man også ivaretar byens identitet. For at sentrum skal være et attraktivt sted å bo må
det legges til rette for god bokvalitet og bomiljø. Kommunen ønsker at det bygges boliger
med gode kvaliteter som kan gi gode oppvekst- og levekår for alle. Da må det bygges boliger
som alle kan bruke, for alle livsfaser og som er universelt tilgjengelige.
Støyfrie områder, å ha lune og solrike utearealer, muligheter for å treffe andre, se på noe
fint og ha mulighet til å koble av er viktige faktorer. Undersøkelser viser at steder med gode
møteplasser har høyere trivsel. Når vi legger opp til en høyere tetthet må også tilgangen til
og kvaliteten på felles utearealer økes deretter.
Like viktig er det å sørge for at byens identitet og særpreg tas vare på gjennom en god
forvaltning av kulturminner og kulturmiljø i sentrum.

En av hovedhensiktene med sentrumsplanen er å legge til rette for en helhetlig forvaltning
av kulturminner og kulturmiljø i sentrum. Det er i planen lagt opp til å ta vare på
bygningsarven som et sammenhengende bygningsmiljø. Nye tiltak, i nærheten av enkeltbygg
av høy arkitektonisk og historisk verdi, skal styrke omgivelsene – enkelttiltak er derfor aldri
viktigere enn helheten.
Det er i planen lagt hensynssoner for bevaring av kulturmiljø som gir enhetlige og tydelige
retningslinjer for forvaltning, bevaring og utvikling.
Kommunedelplanens omtale av hensynssonen sier følgende om kulturmiljøet,
Kronå lengst i nordvest som gjerne omtales som «Haugesunds vugge». Her hadde
alt lenge ligget en liten husklynge med gjestgiveri da det rike vårsildfisket gjorde
at bysamfunnet gradvis vokste frem på 1840-tallet. Som på byøyene var de første
bygningene typisk sjøhus med delvis beboelse og småhus tilflyttet fra distriktet. Det var
silden som var motoren i den første byveksten.
Bygninger:
Kun to gjenværende våningshus i Kronå («Sirihuset» og «Røthinghuset»). To
patrisierhus fra perioden i Strandgt, -ett i Strandgt 171 ved Bytunet og ett helt i nord
(«Christiansenhuset»). Kun ett gjenværende, lite sjøhus fra perioden. De øvrige 6 nyere
sjøhusene innenfor sonen hører med i dette bildet. Nevnes bør byens siste nottørk helt i
sør.
Bevaringsverdi:
De få gjenværende sjøhus og bygninger fra denne perioden har gjennomgående
høy bevaringsverdi både som bygninger og viktig byhistorie. De vurderes alle å være
umistelige for byen. «Christiansenhuset» er fredet.
Tilstand:
De fire våningshusene er alle i grei til meget god forfatning. Et par av sjøhusene
er i dårlig forfatning, -blant dem det eldste. De øvrige er i god stand. Et av dem
(«Høvleriet») er byens kanskje mest identitetssterke kulturarena.
Utviklingsmuligheter: Kronå, -«Byens vugge», -er i dag tomme rivningstomter og
nedlagte
næringsarealer. Midt i området står de to våningshusene fra 1840-tallet. Kronå kan
og bør åpenbart utvikles, men dette bør gjøres på annet vis enn med andre typiske
fortettingsarealer i byen. Målet må være at historiefortellingen om byens opphav
holdes levende og gjerne genererer det som skal bygges. Dette kan gjøres på en lang
rekke ulike måter. Dersom dette gjøres rett kan Kronå bli en ny, men original liten bydel
i nordre enden av Indre Kai. De øvrige bygningene tas vare på der de ligger og inngår til
dels som enkeltbygninger i nyere bevaringsområder. De to sjøhusene i dårlig forfatning
utvikles til nye formål, -restaureres og brannsikres. Sjøhusene betraktes generelt som
byens forankring til Smedasundet.
Regional plan for areal og transport Haugalandet

Regional plan for areal og transport Haugalandet (ATP) med retningslinjer legges til grunn for
overordnet- og detaljplanlegging i regionen.

Særlig aktuelle retningslinjer for denne saken;
12 Arealutnyttelse i boligområder Kommunene skal i sine kommuneplaner,
kommunedelplaner og reguleringsplaner stille krav til tetthet i boligbyggingen for å utnytte
areal som bidrar til høy måloppnåelse. Krav til tetthet gjelder både ved utbygging på ledig
areal og ved fortetting/transformasjon på allerede bebygd areal. Tetthetsnormene forankres
som bestemmelser til kommuneplanen.
For utbygging i og nær Haugesund sentrum legges det opp til en boligtetthet på 6 – 12
boliger pr daa.
14. Bokvalitet
a. Det skal stilles krav til estetiske hensyn i alt plan- og
byggearbeid. Ny utbygging, bør ta hensyn til:
• Levekårssituasjonen i området
• Verneverdig historisk bebyggelse og bebyggelsesstrukturer
• Barns interesser, lekeområder, barnetråkk
• Eksisterende blå- og grønnstruktur
• Universell utforming av boliger og uteoppholdsareal
• Styrking av identitet, tilføring av områdekvalitet, og
tilpasning til omgivelsene.
• Virkning på vind- og solforhold
I tillegg til dette kommer det krav om minste felles uteoppholdsareal på 16 m2 pr boenhet
og arealkrav til områdelekeplass i kommuneplanens arealdel, der krav til områdelekeplass
(kvartalslekeplass) for 25- 150 boliger er 1500 m2 innen 150 m fra bolig.
Kulturminner og kulturmiljø
· Planområdet består i dag av en kombinasjon av ubebygde arealer, noe

næring/forretningsbebyggelse og et kulturmiljø med svært høy verneverdi.
·

Området inneholder 4 bevaringsverdige bygninger: Strandgata 214, Strandgata 218,
Møllervegen 21 (Siri-huset) Møllervegen 28 (Røthing-huset) og grenser mot
Christiansen-huset som er fredet av riksantikvaren. Siri-huset og Røthing-huset er
begge registrert i SEFRAK med høyeste vernekategori A. De regnes som Haugesunds
eldste byhus. Bygningsmiljøet i Kronå er i «Fylkesplan for kulturminner» listet opp
som høyt prioriterte kulturminner/miljø.

·

Kronå inngår i Riksantikvarens NB!-områder, en landsdekkende oversikt over byer
og tettsteder med kulturmiljøer som har nasjonale interesse.

·

området er trukket frem i Vakre landskap Rogaland:
Området i tilknytning til Smedasundet domineres av tre øyer, hvor viker og trange
sund sammen med et gammelt bygningsmiljø og byjordbruk skaper et intimt,
mangfoldig og særpreget landskapsbilde. Flere verneverdige gamle sjøhus,
gatemiljø fra Haugesunds eldste tid og karakteristiske fasaderekker langs deler av
Smedasundets østre side gir god historisk forankring.

·

Fylkesrådmannen har påpekt at Møllervegen er et av de eldste gateløpene i
Haugesund og må regnes som verneverdig.

Bakgrunn for saken
Planforslaget fremmes av ARCASA arkitekter as på vegne av Odd Hansen Prosjekt AS. Forslagsstiller
ønsker å utvikle området med blokkbebyggelse til boligformål. Eksisterende verneverdig bebyggelse
sikres med hensynssone for bevaring.
Planavdelingen har gjennom flere møter med forslagsstiller og plankonsulent arbeidet med å forsøke
å redusere omfanget av prosjektet og bedre tilpasningen til det historiske kulturmiljøet. Det er gjort
noen justeringer underveis. Disse har i hovedsak dreid seg om volumoppbygging og arkitektoniske
grep. Forslagstiller har vist liten vilje til å gjøre vesentlige endringer knyttet til prosjektets omfang.
Det ble holdt oppstartsmøte 02.09.2020. Det var i referatet fra oppstartsmøtet satt opp en rekke
punkt som gjenstod å avklare og to vesentlige punkter det er uenighet om. Det ble likevel åpnet for å
varsle oppstart av planarbeid med den intensjonen at det skulle jobbes videre med forslaget for å
avklare sentrale tema og justere planforslaget i tråd med gjeldende planer.
Konklusjonen etter oppstartsmøte var derfor tydelige med følgende punkt som gjenstod å avklare,
Punkter som gjenstår av avklare:
· Kulturminner / nærmiljø / Vern og tilpasning til omgivelsene
· Utnyttelsesgrad og byggehøyde
· Sirkeleiendommer/oppmåling/matrikkel/utfylling
· Trafikkbilde internt i planområdet og i bysituasjonen
· Bokvalitet
· Områdelek - arealbehov og avstand til omkringliggende områder.
· Parkeringsdekning, makskrav for bil i sentrum. Sykkelparkering
· Småbåthavn

·

Overgang til bebyggelse/eiendom/sjøfront i nord.

Vesentlige punkter det er uenighet om:
· Utnyttelsesgrad av planområdet
· Tilnærming til vern og tilpasning til omgivelsene og eksisterende bebyggelse

Planforslaget har ikke kommet Haugesund kommune sine anbefalinger i møte hva gjelder størrelse,
omfang, total belastning og manglende tilpasning til eksisterende bebyggelsesstruktur, kulturmiljø og
viktige landskapstrekk. Planforslag var først sendt inn 31.10.2020 og besvart med mangelbrev
26.11.2020. Nytt planforslag var mottatt 21.01.2021.

Saks- og faktaopplysninger
Planområdet er 14,5 daa. Foreslått detaljregulering (prosjekt) legger til rette for etablering av 125
nye boenheter fordelt på 5 bygningskropper, bestående av 4 lameller vest i planområdet og en større
sammenhengene bygningskropp langs Strandgata. Det legges til rette for etasjetall fra 5 til 7 etasjer
på de ulike byggene.

Illustrasjon ARCASA arkitekter as
Boligtetthet og utnyttelse
Med utgangspunkt definisjon fra Regional plan for areal og transport på Haugalandet (ATP) viser
utregningene at planforslaget legger opp til en svært høy 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. Regnestykker viser da 134 boenheter (inkludert 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. Det er i ATP for Haugalandet en generell
forventning til en tetthet mellom 6-12 boliger per daa i sentrumsområdene av byen. Krav og
forventning til tetthet må alltid sees i forhold til tomtens størrelse, utforming, terreng, og stedets
karakter for øvrig.
Når en tomts tålegrense skal vurderes er det i tillegg svært mange andre hensyn som spiller inn, og

dette området er spesielt komplekst og krevende. Det er viktig å stille spørsmål ved om prosjektet
viser god tilpasning til omgivelsene, om uterommene har forutsetning til å bli gode og om god
bokvalitet kan oppnås. Viktige vurderinger og hensyn som må vurderes er:
• Tomtens topografi og kontekst
• Potensielt tilgjengelig egnet uteoppholdsareal
• Himmelretning og lokalklima
• Verneverdig historisk bebyggelse og bebyggelsesstrukturer
• Bokvalitet
• Barns interesser, lekeområder, barnetråkk
• Universell utforming av boliger og uteoppholdsareal
• Eksisterende blå- og grønnstruktur
• Styrking av identitet, tilføring av områdekvalitet, og tilpasning til omgivelsene
• Virkning på vind- og solforhold
• Avstand til sjø
Den samlede vurderingen av prosjektets omfang, utforming og henvendelse i en verneverdig
kontekst sett opp mot overstående hensyn tilsier at man ikke vil kunne oppnå god nok tilpasning til
omgivelsene, gode uterom eller sannsynliggjøre god bokvalitet for alle beboerne og det ikke kan
forventes eller forvares en utnyttelse av tomten i det omfanget som her er foreslått.
Utnyttelsesgraden i prosjektet er bebygd areal (BYA) inntil 60 % og bruksareal (BRA) på 208%.

Innkomne merknader / Uttalelse fra parter
Oppstart av planarbeid ble varslet med brev til grunneiere, andre berørte og andre myndigheter
01.10.2020 og med annonse i Haugesund avis 30.09.2020. Ved fristens utløp var det kommet inn
totalt 21 merknader og innspill. I tillegg foreligger det vurdering fra byantikvaren i Haugesund
kommune. Hovedtrekkene i merknadene og innspillene blir kommentert i saksframlegget og legges
ved i sin helhet.
Offentlige instanser:
· Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen/Nyere tids kulturminne
· Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv
· Rogaland fylkeskommune, fylkeskonservator
· Fylkesmannen i Rogaland
· Kystverket
· Statens vegvesen
· Karmsund Havn
· HIM renovasjon

Private/andre:
· Haugesund Historielag
· Kyvik & co.
· ANITA KARIN TORGERSEN
· Anneli Kvarnstrøm
· ELIN HETLAND
· Jorunn Sampson
· LAILA HÅKULL
· Lars-Erik Sandved
· LILLIAN KARIN RASMUSSEN
· Ole Georg Østevik
· Sverre Meling jr.

·
·
·
·
·

TORE SAMPSON
Øyvind Kvarnstrøm
ØYVIND TORGERSEN
Espen Egeland

Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen/nyere tids kulturminne
Mer aktivitet i Haugesund sentrum både i form av boliger og næring er i tråd med overordna
planer, regionalplan, kommuneplan og sentrumsplan. Det vil derfor være viktig at det blir etablert
gode forbindelser til og fra området, også for syklende. I det videre planarbeidet bør det legges særlig
vekt på passasjen og utforming av uterom langs sjøen. Det bør også vurderes å gi deler av første
etasje publikumsretta formål.
Det er uklart hvor mange boliger planen legger til rette for, men av bildene som følger med
oppstartsvarselet vil utnyttelsen bli forholdsvis høy. Vi ber om at det i det videre planarbeidet blir
gjort en nøye avveiing mellom boligtetthet og bokvalitet. Fylkesrådmannen legger til grunn at
størrelse og utforming av felles uteoppholdsareal er i tråd med føringer for dette temaet.
Nyere tids kulturminner:
Det kulturhistoriske bygningsmiljøet og kulturlandskapet i Kronå er viktig for Haugesunds historie
og identitet som by, og vurderes å ha høy regional verneverdi og nasjonal interesse. Det nevnes
også at Siri-huset og Røthing-huset har høy egenverdi som kulturminne og vurderes dermed å ha
et mulig fredningspotensial.
Ved planer om utbygging i Kronå-området må de kulturhistoriske verdiene særlig tas hensyn til,
både i forhold til at formelt vern sikres og at ny bebyggelse tilpasser seg områdets verdier.
Kulturminnene/miljøet bør i stor grad være premissgivende for fremtidig utbygging i dette området,
særlig i forhold til byggehøyder, plassering og tilpassing. Fylkesrådmannen kan ikke se at
planinitiativet ivaretar de kulturhistoriske verdiene på en tilfredsstillende måte. Det legges derimot
opp til massiv utbygging der kulturminnene mister sin virkning i miljøet/landskapet, riving av
verneverdig bebyggelse, samt endring av historisk gateløp og bylandskap. Dette vurderes å være i
strid med både nasjonale, regionale og kommunale føringer og planer.
Fra et kulturvernperspektiv fraråder derfor fylkesrådmannen å fremme et planforslag slik det nå er
vist i illustrasjoner og skisser. Det vil imidlertid være rom for utbygging på området uten å forkaste
vesentlige kulturhistoriske og fysiske, romlige og bymessige kvaliteter. Fylkesrådmannen
forutsetter at hensynssone for bevaring i sentrumsplanen videreføres i reguleringsplanen. Dersom
de kulturhistoriske verdiene ikke blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte, og planforslaget er i
strid med overordnet plan, anser fylkesrådmannen planforslaget som særlig konfliktfylt.
Forslagsstillers kommentar:
Bemerkninger fra Fylkeskommunen tas til orientering.
Verneverdige hus innen planområdet er foreslått til Hensynssone H570 – bevaring av kulturmiljø.
Bebyggelsen åpnes opp slik at den verneverdige bebyggelsen eksponeres mot sjøen og mot
Grønhauggata. Takene er også brukket ned mot de verneverdige husene. Bebyggelsen ned mot
sundet skal ha trekledning for å gi et minne om tidligere store saltebuer ved sundet.

Den gamle traséen for Møllervegen skal reetableres som gatetun og gangvei. Det er lagt inn en
bestemmelse som sier at gatetunet skal opparbeides med brostein eller annet dekke i samråd med
Byantikvar.
Kommunedirektørens vurdering:
Planforslaget er ikke i tråd med overordnet plan på flere punkt. Planforslaget legger opp til en mer
enn dobling av boligtettheten (boliger pr daa) i forhold til føringer i regional plan for areal og
transport. Det kvantitative arealkravet til felles uteopphold på min 16 m2 pr boenhet er oppfylt, men
de tilgjengelige uteoppholdsarealene er i stor grad restareal mellom store og omfangsrike
bygningsmasser med dårlige solforhold. Avstanden mellom byggene er mellom 8-10 meter og
byggehøydene varierer fra 22,5 – 25,5 meter fordelt på 5 til 7 etasjer. En vanlig bygate i Haugesund
er normalt 12 meter bred med bygg fra 2-4 etasjer. Det er ikke gjort rede for om arealet har
tilstrekkelig soldekning i tråd med kommuneplanens krav. Rådmannens vurdering er at de kvalitative
kravene i gjeldene planer ikke er oppfylt.
Uterommene langs sjøen vil for beboerne i planområdet tilby gode solfylte arealer, men disse kan
ikke medregnes i fellesarealet da dette er offentlig areal som skal komme allmennheten til gode, inkl.
kyststi. Arealene er derfor lite tilrettelagt for allmennheten, begrenset areal og boliger tett på vil
medføre at området oppleves som privat, i strid med strandsonevernet i plan- og bygningsloven og
friluftsloven.
Når det gjelder hensyn til, og tilpasning til det kulturhistoriske miljøet har kommunen både i
oppstartsmøte og i mangelbrev kommentert den manglende tilpasningen til et viktig kulturmiljø.
Kommunedirektørens vurdering er at planforslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til kulturmiljø,
verneverdig bebyggelse, viktige landskapstrekk og omkringliggende strukturer. Det bygges svært tett
opp mot den vernede bebyggelsen, i tillegg legges veiarealer, adkomst til parkeringsanlegg og
fellesareal også inn i disse allerede knappe mellomrommene, og det blir lite rom igjen utover
restareal som vanskelig kan opparbeides med særlig kvalitet. Slik det er skissert i planforslaget vil det
historiske miljøet i stor grad bli ødelagt og den verneverdige bebyggelsen vil stå igjen uten kontekst
og sammenheng med områdets opprinnelige kvaliteter.
Utover det kulturhistoriske miljøet representerer området et overgangsområde mellom kvadraturen
med sentrumsstruktur og villabebyggelsen rundt byparken og nordover på Hauge. Bebyggelsen må
derfor også tilpasses dette momentet.
Kommunedirektørens vurdering av områdets kvaliteter er forenlig med Rogaland fylkeskommunes
vurdering og vil derfor heller ikke anbefale planarbeid i strid med overordnet plan og viktige
kulturhistoriske verdier. At fylkeskommunen anser planforslaget som særlig konfliktfylt bør også

vektlegges i kommunedirektørens vurdering av planforslaget.

Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv
Ut fra kart og søk i digitale kulturminnedatabaser kan vi ikke se at det i det varsla
planområdet er registrert automatisk freda kulturminner (kulturminner som er freda i hht
Kulturminneloven §§3 og 4 og som er fra tiden før 1536) på land. Det er således ingen
konflikt med denne typen kulturminner, og fylkesrådmannen har på dette punktet ingen
merknader til oppstartsvarselet. Viser her igjen til brev datert 21.10 d.å når det gjelder
merknader angående nyere tids kulturminner.
Stavanger maritime museum sier at de ikke kjenner til skipsfunn eller automatisk freda kulturminner
som berøres av omsøkt tiltak/plan. Smm vurderer det slik at det i det varsla planområdet er lav risiko
for konflikt med kulturminner under vann. Museet har derfor ingen innvendinger mot at tiltaket
iverksettes og har ingen videre merknader til omsøkt plan.
Forslagsstillers kommentar:
Bemerkninger fra Fylkeskommunen tas til etterretning.
Kommunedirektørens vurdering:
Ingen merknader hva gjelder automatisk freda kulturminne. Det som gjelder nyere tids kulturminner
er kommentert under tidligere innspill/merknad.
Rogaland fylkeskommune, fylkeskonservator
Vi har den senere tid registrert at det har vært en del oppmerksomhet i media
vedrørende ønsker om å bygge boliger i Kronå, like sør for Hasseløy-broen. Området
består i dag av ubebygde arealer og et bygningsmiljø med svært høy kulturhistorisk
bevaringsverdi.
Det kan se ut som at området det ønskes å bygge i inneholder 3 bevaringsverdige
bygninger: Standgata 214, Møllervegen 21 (Siri-huset) og Møllevegen 28 (Røthinghuset).
Siri-huset og Røthing-huset er begge registrert i SEFRAK med høyeste
vernekategori A. De regnes som Haugesunds eldste byhus og kan anses som de første
bygningene som representerer en organisert bystruktur i Haugesund. Kronå kalles med
rette for byens vugge. Bygningsmiljøet i Kronå er i «Fylkesplan for kulturminner» listet
opp som høyt prioriterte kulturminner/miljø. I Haugesund kommunes egen sentrumsplan
er området vist som hensynssone for bevaring. Det må i tillegg tas med i betraktningen
at ønsket utbyggingsområde grenser til flere kulturminner med høy verneverdi, f.eks. det
fredete Christiansenhuset.
Det kulturhistoriske bygningsmiljøet i Kronå er viktig for Haugesunds historie og identitet
som by, og vurderes å ha høy regional verneverdi og nasjonal interesse. Det nevnes
også at Siri-huset og Røthing-huset har høy egenverdi som kulturminne og vurderes
dermed å ha et mulig fredningspotensial.
Ved eventuelle planer om utbygging i Kronå-området må de kulturhistoriske verdiene
særlig tas hensyn til, både i forhold til at formelt vern sikres og at ny bebyggelse
tilpasser seg områdets verdier. Kulturminnene/miljøet bør i stor grad være
premissgivende for fremtidig utbygging i dette området, særlig i forhold til byggehøyder,
plassering og tilpassing.
Ettersom eventuell planlegging av ny bebyggelse i Kronå-området kan medføre et høyt

konfliktnivå med kulturhistoriske verdier, ber vi om en befaring og dialog med
Haugesund kommune.
Forslagsstillers kommentar:
Forslagstiller har foreslått kun husene – Sirihuset og Røthinghuset til bevaring, ettersom det øvrige
historiske bygningsmiljøet i Kronå ikke er synlig.
Forslagstiller har ikke oppfattet at Strandgata 214 er bevaringsverdig. Forslagstiller har derimot
regulert hele eiendommen Strandgata 218 til bevaring.
Ny bebyggelse åpnes opp slik at den verneverdige bebyggelsen eksponeres mot sjøen og mot
Grønhauggata. Takene er også brukket ned mot de verneverdige husene.
Bebyggelsen ned mot sundet skal ha trekledning for å gi et minne om tidligere store saltebuer ved
sundet.
Møllervegen skal etableres som gatetun og gangvei. Det er lagt inn bestemmelse som sier at
gatetunet skal opparbeides med brostein eller annet dekke i samråd med Byantikvar. Den bratte
delen opp mot Strandgata opparbeides som «Eseltrapp» med rampe for sykkel og barnevogn på
siden.
Forslagstiller deler Fylkesmannen (Statsforvalter) sitt syn at området må planlegges med høy
arealutnyttelse. Forslagstiller mener dette er nødvendig for at Kronå skal bli en fortsettelse av
bystrukturen, som nettopp springer ut fra Kronå.
Kommunedirektørens vurdering:
Haugesund kommune har i flere møter, inklusive oppstartsmøtet og i brev lagt betydelig vekt på at
planforslaget ikke tar tilstrekkelig hensyn til det kulturhistoriske miljøet og enkeltobjektene.
I fylkeskonservatorens vurdering er Strandgata 214 vurdert som bevaringsverdig. Denne vil etter
planforslaget måtte rives for å gjøre plass til den nye bebyggelsen.
At bebyggelsen er delt opp i lameller som åpner opp for gjennomsyn mellom bygningene som gjør at
Siri- og Røthinghuset blir synlig fra sjøsiden anses som et positivt grep. Det totale omfanget og reelle
tilpasningen, ikke bare til bygningene i seg selv men miljøet som helhet, er likevel langt i fra god nok.
Forslagsstillers bemerkning om at området bør utnyttes med høy tetthet viser noe av utfordringen
med forslagsstillers tilnærming med planforslaget. Områdets særegne kvaliteter gjør at det ikke kan
behandles som et ordinært fortettingsområde, noe som er poengtert i kommunedelplanens omtale
av hensynssoner for bevaring av kulturmiljø,
Kronå kan og bør åpenbart utvikles, men dette bør gjøres på annet vis enn med andre typiske
fortettingsarealer i byen. Målet må være at historiefortellingen om byens opphav holdes
levende og gjerne genererer det som skal bygges. Dette kan gjøres på en lang rekke ulike
måter. Dersom dette gjøres rett kan Kronå bli en ny, men original liten bydel i nordre enden av
Indre Kai. De øvrige bygningene tas vare på der de ligger og inngår til dels som enkeltbygninger
i nyere bevaringsområder. De to sjøhusene i dårlig forfatning utvikles til nye formål, restaureres og brannsikres. Sjøhusene betraktes generelt som byens forankring til
Smedasundet.
Dette må i tillegg sees i sammenheng med at planforslaget legger opp til en fordobling av
anbefalingene for boligtetthet i regional plan og utfordrer gjeldende planer på flere vesentlige punkt.
Tema vurderes og kommenteres videre i vurderingen av planforslaget.

Fylkesmannen i Rogaland
Det varslede planområdet ligger svært sentralt og sentrumsnært. Dette tilsier at området må

planlegges med høy arealutnyttelse samtidig som viktige hensyn til bokvalitet ivaretas. Det bør
legges opp til redusert bilparkering og slik at parkeringsarealene i størst mulig grad etableres under
bakken, både for å kunne legge til rette for en relativt høy boligtetthet og for å frigjøre tilstrekkelige
område på bakkeplan til uteoppholdsareal. Vi viser ellers til føringer i Regionalplan for areal- og
transport på Haugalandet og kommunale planer.
Den sentrumsnære beliggenheten, langs sjøen, innebærer også at det er viktig at reguleringsplanen
gir positive gevinster for allmenheten i form av tilgang til området.
Forslagsstillers kommentar
Alle bemerkningene fra Fylkesmannen tas til etterretning og er fulgt opp i planforslaget

Kommunedirektørens vurdering:
Høy boligtetthet i samsvar med gjeldende planer må avveies mot andre viktig hensyn for de
områdene som skal utvikles. At området kan (og bør) utvikles er i tråd med intensjonen i
kommunedelplanen for Haugesund sentrum, det er likevel her en rekke andre likeverdige hensyn
som må vektlegges tilsvarende. Blant annet tilpasning til kulturmiljø. Fylkesmannen poengterer at
viktige hensyn til bokvalitet må ivaretas.
Det er i planforslaget ikke sannsynliggjort at boliger i de lavere etasjene og med henvendelse inn mot
gårdsrom og/eller mot nord og øst vil kunne oppnå god bokvalitet når man vurderer disse opp mot
topografi og leilighetsstørrelser, tetthet i bebyggelsesstrukturen og byggehøyder. Dette er viktige
aspekt som må vurderes for å sikre gode boliger med et stabilt bomiljø. Bokvalitet og kvalitet og
tilgjengelighet på gode og skjermede uteareal med gode romlige kvaliteter må derfor sikres bedre og
bebyggelsesstruktur, plassering, volum og byggehøyder må avstemmes bedre med omgivelsene.

Bokvalitet synes å bare være ett av mange viktige hensyn som går på bekostning av planforslagets
utnytting og høye boligtetthet. Kun fokus på utnytting og boligtetthet vil derfor kunne medføre at
områdets kvaliteter og fremtidig bomiljø vil måtte vike. Blant annet klarer ikke planforslaget å
tilfredsstille krav til områdelek internt i området. Det er pekt på byparken og bytunet som
alternativer til områdelek. Byparken kan, - med rett tilnærming, tilrettelegges bedre enn i dag, men
dette er en klassisk bypark og man skal være forsiktig med å tilføre nytt program uten grundig
tilpasning i utforming, plannsering og omfang. Bytunet derimot er et område som kombinerer
lekeplass-elementer med et byrom. Deler av planområdet og da flere av boligene vil dessuten være
for langt unna disse plassene, jf § 44 til KPA. Større fokus på bokvalitet, tilpasning til kulturmiljø og
omkringliggende bebyggelse samt krav til områdelek kunne trolig vært løst mye bedre, med en
boligtetthet i tråd med overordnete planer.
Området vil etter utbygging fungere som en forlengelse av indre kai og videreføre kyststien videre
mot nord, det bør derfor legges vekt på områdets funksjon som byrom og ferdsel for allmennheten.
Allmennhetens tilgang til sjø og rekreasjonsmuligheter skal vektlegges i all planlegging i strandsonen.
I utgangspunktet har Haugesund kommune lagt til grunn en «buffersone» på 15 meter fra
bebyggelse til sjøfront. Dette er forankret gjeldende planer. Det er likevel åpnet for å se på en
redusert avstand dersom området tilføres tilstrekkelig kvalitet i kompensasjon. I planforslaget er det
avsatt kun 3 meter til «offentlig» areal og ferdsel i strandsonen.
De skisserte byggehøydene mot sundet kombinert med den begrensede avstanden til sjøfronten vil
være dominerende og vil oppleves som privatisert. Også sett mot den tradisjonelle
sjøhusbebyggelsen på andre siden av sundet vil skisserte løsninger være dominerende. Temaet
vurderes og kommenteres videre i vurderingen av planforslaget.

Kystverket
Varslet planområde går ut i sjø, men det går ikke frem av mottatt varsel om at det skal
planlegges nye tiltak i sjø. Ved eventuell planlegging i sjø må det tas hensyn til sjøvertsferdsel, og det
er derfor viktig at det ikke planlegges tiltak/ aktiviteter som kan komme i konflikt med sikkerheten og
fremkommeligheten i farvannet. Vi forutsetter at eventuelle tiltak i sjø planlegges i samråd med
Karmsund havn IKS. Dersom det planlegges tiltak i sjø må de dimensjoneres slik at de kan motstå
påregnelig drag og bølgeslag i området.
Det må tas med i planbestemmelsene at tiltak som faller inn under havne- og
farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av havnemyndighet. Vi anbefale at det blir
satt krav i planbestemmelsene om redningsstiger langs sjø/ kaifront.
Forslagsstillers kommentar:
Bemerkning tas til etterretning og følgende er lagt inn i forslag til bestemmelser:
Småbåthavn, felt f_VS. f_VS er område hvor det kan anlegges adkomstbrygge og flytebryggeanlegg
for fritidsbåter. Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes
av havnemyndighet. Langs sjø/kaifront skal det være redningsstiger.
Kommunedirektørens vurdering:
Anlegget i sjø er i strid med kommunedelplanen, konsekvensene er ikke utredet. Det er heller ikke
avklart hvilken bruk det er tenkt. Haugesund kommune har bedt forslagsstiller utrede dette punktet
av planforslaget bedre. Kommunedirektørens vurdering er at temaet fortsatt er uavklart og
konsekvensene av planforslaget er ikke belyst i tilstrekkelig grad. Plankonsulent bruker fortsatt
formålet Småbåthavn selv om dette trolig er feil i forhold til tenkt bruk og utnyttelse. Arealformålet
Småbåtanlegg ville vært dekkende, dette er påpekt i tidligere korrespondanse.
Statens vegvesen
Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs
riksveg. Vi har også ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), statlige planretningslinjer
for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale
arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Til denne planen uttaler vi oss som statlig
fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. I/ved planområdet er det fylkesveg 4858 og
kommunalveg. Statens vegvesen legger til grunn at drøftinger og avklaringer knyttet til
trafikksikkerhet og framkommelighet på disse vegene skjer i dialog med de aktuelle vegmyndighetene
– Rogaland Fylkeskommune.

Forslagsstillers kommentar:
Bemerkning tas til etterretning og følges opp i videre planarbeid.
Kommunedirektørens vurdering:
Trafikksikkerhet og tilkomst til området inngår i vurderingen av planforslaget.
Karmsund Havn IKS
Ved planlegging i sjø må ta det tas hensyn til sjøvertsferdsel, og det er derfor viktig at det
ikke planlegges tiltak/aktiviteter som kan komme i konflikt med fremkommeligheten i farleden.
De tiltak som planlegges etablert må prosjekteres og dimensjoneres slik at de tåler den belastningen
de kan bli påført i farvannet.

Forslagsstillers kommentar:
Bemerkning tas til etterretning og følges opp i videre planarbeid.
Kommunedirektørens vurdering
Kommunedirektøren viser til vurdering under kystverkets innspill. Tiltak i sjø vurderes og
kommenteres videre i vurderingen av planforslaget.
HIM AS
Planens geografiske lokasjon har en beliggenhet som er en naturlig progresjon for videreutvikling av
mulig avfallssug for Flotmyr bydel, plan ID RL1701. HIM ser at etablering av avfallssug i
sentrumskjernen og Flotmyr. området vil kunne bevare brannsikkerheten for verneverdige kvartaler.
Samtidig vil et betraktelig antall abonnenter kunne knyttes til anlegget i Havnaberg området og deler
av Hauge bydel. Det definerte planområdet for RL 1808 vil også kunne dra nytte av et mulig
avfallssug. HIM vil ta et initiativ overfor Haugesund kommune til dialog for å kunne drøfte en mulig
infrastruktur for skalering av avfallssug for Haugesund sentrum. HIM har ingen konkrete planer, men
en skisse er utarbeidet som et mulig utgangspunkt for videre drøftinger.
Forslagsstillers kommentar:
Bemerkning tas til etterretning og følges opp i videre planarbeid.
Kommunedirektørens vurdering:
Temaet følges opp i det videre planarbeidet.

Private/Andre
Haugesund Historielag
Haugesund historielag har gjennomgått varselet på styremøte og kommet med følgende uttalelse,
1. Det aktuelle planområdet er «Haugesunds vugge» det var her den første bymessige
utviklingen av det som senere ble Haugesund, skjedde.
Den skisserte bebyggelse synes ikke på noe måte å ta hensyn til dette, med massiv
bebyggelse i over 20 meters høyde langs hele strandlinja.
Med en utbygging som skissert, vil kontakten mellom sjø, strandlinje og byen ellers bli helt
avskåret.
2. Det er flere verneverdige bygninger i planområdet, så som Sirihuset og Røthinghuset. Også
deler av bebyggelse er etter vårt syn verneverdig, og må sees i sammenheng bl.a.
Christianseshuset på østsida av Strandgata.

Verneverdig bebyggelse må bevares. I tillegg vil vi peke på at utbygging med høye, massive
bygninger tett innpå Sirihuset og Røthinghuset vil reduserer disse bygningenes historiske og
miljømessige verdig.
3. Allmenningen mot sjøen må tas vare på som åpent areal for allmenheten.

Forslagsstillers kommentar:
Forslagstiller har åpnet opp bebyggelsen mot sjøen. Det anlegges et allment tilgjengelig torgareal i
allmenningen og videre en offentlig tilgjengelig kaipromenade. Christiansen huset ligger rett overfor
Strandgata 218. Hele denne eiendommen er foreslått til bevaring. Forslagstiller deler Fylkesmannen
(Statsforvalter) sitt syn at området må planlegges med høy arealutnyttelse. Forslagstiller mener dette
er nødvendig for at Kronå skal bli en fortsettelse av bystrukturen, som nettopp springer ut fra Kronå.
Kommunedirektørens vurdering:
Kommunaldirektøren støtter historielagets vurdering av områdets historiske betydning og plass i
byens historie. Forslagsstillers ensidige vektlegging av fylkesmannens fokus på høy boligtetthet
bekrefter planforslagets manglende forståelse for innspillenes innhold og vekting med andre
likeverdige hensyn som er like tungtveiende som forventning til fortetting, jf kommunedirektørens
kommentarer til tidligere innspill og merknader. Kommunedirektøren vil bemerke at fylkesmannens
innspill om høy boligtetthet må sees i sammenheng med andre viktige og likeverdige hensyn.
Kyvik og Co AS
Thorleif Kyvik vil gjøre oppmerksom på at vi driver Kyvik indutrivarehuset as i Møllervegen 22.
Det må tas hensyn til at vi Kyvik får og leverer varer med lastebil og varebiler og at det må kunne
kjøres rundt Møllervegen 22 ned til kaien uten å bli hindret og bakken i Kyvikalmenningen som binder
sammen Møllervegen og Strandgaten. Veien må fortsatt kunne brukes for biler/varebiler da dette er
en nødvendig alternativ kjørevei når det står lastebiler i Møllervegen som leverer varer til oss.
Forslagsstillers kommentar:
Bemerkning tas til etterretning.
Det foreslås regulert en 5,0 meter bred adkomstvei ned langs allmenningen og inn til Møllervegen
22.
Kommunedirektørens vurdering:
Trafikkavvikling til eksisterende og ny aktivitet må sikres på en god måte gjennom planarbeidet.

Anita Karin Torgersen,
Jeg mener at planlagt bebyggelse blir for massiv og høy. Den passer heller ikke inn med miljøet
rundt forøvrig.
Forslagsstillers kommentar:
Bemerkning tas til orientering og svart ut ifm. svar til Byantikvar/Fylkesrådmann.
Kommunedirektørens vurdering:
Kommunedirektøren viser til vurderinger under tidligere innspill om tema.
Anneli Kvarnstrøm

Kvarnstrøm mener at planlagt bebyggelse blir for massiv og høy. Den passer heller ikke inn med
miljøet rundt for øvrig. Det bemerkes at bebyggelsen er alt for dominerende og at det estetiske
uttrykket er i sterk kontrast til eksisterende, og fremstår som en protest mot omgivelsene. Det
historiske miljøet må veklegges og få en mer sentral rolle i området. Hun mener det er viktig å bevare
trær i området, blant annet et kastanjetre.
Videre mener Kvarnstrøm at høye bygg kan føre til mer vind i området.

Forslagsstillers kommentar:
Bemerkning tas til orientering. Mye er svart ut ifm. svar til Byantikvar/Fylkesrådmann.
Mht. vind er dette vanskelig å beregne uten å gjøre en datasimulering, basert på observert vind og
digital modell.
Kommunedirektørens vurdering:
Forhold hva gjelder bygningsmasser og tilpasning til omgivelser, inkl det kulturhistoriske miljøet er
kommentert i tidlige innspill.
Kommunen har stilt krav om at det dokumenteres hvordan hensyn til klimatiske forhold som sol, vind
og kaldras er ivaretatt gjennom vindanalyse for planområdet med nærområde i tilstrekkelig omfang.
Revidert planforslag har gjort en vurdering av vindforholdene, det er ikke utført datasimulering.

Elin Hetland
Blir altfor mye trafikk og dermed mye støy i Møllervegen forbi Strandgata 196 der hvor vi har
terrassene. Allerede nå er det utrolig økning i trafikk til bygging av Kronå, det er MYE støy i forhold til
før. Skal det bygges så mye leiligheter vil det også tette i høyden med utsikten mot nord.
Forslagsstillers kommentar:
Bemerkning tas til orientering.
Prosjektet ligger sentrumsnært med korte avstander til forretninger og sosiale tilbud.
Hver leilighet har plass til minst 2-3 sykler. Forslagstiller har erfaring for at det det blir overaskende
lite biltrafikk fra sentrumsnære blokkprosjekter.
Kommunedirektørens vurdering:
Trafikk- og støyforholdene for både ny og eksisterende bebyggelse må vurderes i planarbeidet.
Veileder til retningslinje T-1442: Behandling av støy i arealplanleggingen skal legges til grunn for all
planlegging etter plan- og bygningsloven.
Forslagsstillers henvisning til erfaring er udokumentert, og vil måtte dokumenteres i et eventuelt
revidert planforslag. Det er et overordnet mål om at det i etableringer som dette skal tilrettelegges
godt for annen transport enn bil. Gode forbindelser og forholdsvis lav parkeringsdekning er viktige
virkemidler.
Jorunn og Helge Sampson
Strandgata 218 med BNR 40 og GNR 191 er et bevaringsverdig sveitserhus i et av de
eldste villastrøkene i Haugeund. Huset er tegnet av Einar Halleland, byens første arkitekt, og ble
bygget ca 1890.
Solforholdene har alltid vært gode her, og vi er avhengige av at de nye bygningene ikke vil
skygge for solen. Dersom huset skal bevares for framtiden, må det fortsatt være et godt sted å bo, og
det må ikke ende opp i en bakgård uten sollys.
Som nærmeste nabo til det fredede Christiansenhuset, har vi alltid sett på området som et

historisk villastrøk med nær tilknytning til byens vugge. vi synes det er en selvfølge at dette blir tatt
hensyn til, på samme måte som Sirihuset og Røthinghuset.
Forslagsstillers kommentar:
Bemerkning tas til etterretning.
Hele eiendommen Strandgata 218 foreslås til bevaring H570 – bevaring av kulturmiljø.
Ny bebyggelse vil i svært liten grad kaste skygge inn over eiendommen Strandgata 218. Kun om
morgenen ved jevndøgn.
Kommunedirektørens vurdering:
Forhold hva gjelder bygningsmasser og tilpasning til omgivelser, inkl det kulturhistoriske miljøet er
kommentert i tidlige innspill.
Solforhold skal dokumenteres med soldiagram.

LAILA HÅKULL
Byggningene har for mange etasjer. De er for høye og vil føre til at områd et ved sundet vil følest
samenklemt og mørkt. Møllergata kan ikke være beregnet på så stor trafikk som alle disse
leilighetene vil f øre til.
Forslagsstillers kommentar:
Bemerkning tas til orientering.
Bygningene mot sundet ligger med god innbyrdes avstand og har en svært gunstig plassering mot
sørvest.
Forslagstiller har erfaring for at det det blir overaskende lite biltrafikk fra sentrumsnære
blokkprosjekter.
Kommunedirektørens vurdering:
Vurdering knyttet til bygningsmassene er gjort i ifm. tidligere innspill.
Forslagsstillers henvisning til erfaring er udokumentert, og vil måtte dokumenteres i planarbeidet.
Det er et overordnet mål om at det i etableringer som dette skal tilrettelegges godt for annen
transport enn bil. I dette planforslaget er det derimot lagt opp til svært mange parkeringsplasser i et
tett bebygget sentrumsområdet.
Lars-Erik Sandved
Min umiddelbare reaksjon, da jeg fikk se et prosjektforslag fra dette kontoret i Haugesunds
Avis, var og er at Arcasa har lykkes med å komme opp med noe som best kan beskrives som «Et
solid overgrep på byens arnested». Det er gjort nok skade i dette området med at wicobygget fortsatt
får stå like inntil Hasseløybroens sørside.

Er det, i tilegg,nødvendig å gjenta tidligere feilgrep,som f.eks.boligmassen på Hasseløysidens
nordøst og sørvestside representerer?
Jeg utfordrer Arcasa til følgende: Å komme opp med utformingsforslag for Kronå, som tar hensyn
til eldre boligmasse/næringsbygg på begge sider av sundet og som i noen grad tilfredsstiller krav
knyttet til stedets historie.
Forslagsstillers kommentar:
Bemerkning tas til orientering.
Forslagsstiller mener fagkyndig konsulent har tatt hensyn til stedets historie og beliggenhet som en
fortsettelse av bystrukturen langs Smedasundet jf. svar til Byantikvar/Fylkesrådmann.
Førslagstiller ønsker ikke å kommentere andre utviklingsprosjekt.
Kommunedirektørens vurdering:
Forhold hva gjelder bygningsmasser og tilpasning til omgivelser, inkl det kulturhistoriske miljøet er
kommentert i tidlige innspill.

Lillian Karin Rasmussen
Rasmussen håper at veggen mot nord som ligger tett inn til hennes terrasse blir fikset da det ramler
ned steiner fra vegg. Og likeså fra taket og skorsteinen ramler det ned steiner og annet drift ned på
hennes terrasse. Hun håper dette blir fikset samtidig som oppussing av huset blir gjort.
Forslagsstillers kommentar:
Bemerkning tas til orientering.
Strandgata ligger utenfor byggeområdet.
Kommunedirektørens vurdering:
Eiendommen til innsender (Strandgata 196) ligger utenfor planområdet.
Ole Georg Østevik
Utfordringen med denne typen bebyggelse i et så viktig og historisk området er at det tar bort
hele utrykket til den gamle bebyggelsen som hver og en av boligene forteller historie om byen
vår. Et veldig godt eksempel på dette er tillatelsen av bygging av et så gedigent bygg som
Strandgaten 218b som nå dominerer og ødelegger hele utrykket til området. Legger en til disse nye
planene så vil en forvandle hele områdets uttrykk fra de majestetiske gamle villaene blir oppfattes
som noen små boliger, og dermed rasere historiens uttrykk.
Om vi skal si ja til dette så kan vi også stille spørsmål om hvorfor vi skal ta vare på noe i det hele
tatt knyttet til historie? Hva er poenget med å restaurere og opprettholde standarden slik den en
gang var når uttrykkene til boligen blir så til de grader forurenset av denne typen mastodonter.
Hvorfor skal jeg som eier av villa som har vernestatus i området opprettholde samme stil på
vinduer når de må byttes, når nabotomtens 5. etasjers bygg har rasert hele villaens og områdets
utrykk.

Forslagsstillers kommentar:
Bemerkninger tas til orientering.
Forslagstiller vil bemerke at det er lite igjen av det opprinnelige bygningsmiljøet i Kronå.
De gamle husene som står igjen, er foreslått til bevaring og ny bebyggelse åpnes opp for å synliggjøre
husene. Møllervegen reetableres som en historisk passasje opp til Strandgata.
Kommunedirektørens vurdering:
Forhold hva gjelder bygningsmasser og tilpasning til omgivelser, inkl det kulturhistoriske miljøet er
kommentert i tidlige innspill.
Vurdering av Kronå og bygningsmiljøet er gjort i forbindelse med arbeidet med kommundelplan for
Haugeunsd sentrum,
Kun to gjenværende våningshus i Kronå («Sirihuset» og «Røthinghuset»). To patrisierhus fra
perioden i Strandgt, -ett i Strandgt 171 ved Bytunet og ett helt i nord («Christiansenhuset»).
Kun ett gjenværende, lite sjøhus fra perioden. De øvrige 6 nyere sjøhusene innenfor
sonen hører med i dette bildet. Nevnes bør byens siste nottørk helt i sør.
Bevaringsverdi:
De få gjenværende sjøhus og bygninger fra denne perioden har gjennomgående
høy bevaringsverdi både som bygninger og viktig byhistorie. De vurderes alle å være
umistelige for byen. «Christiansenhuset» er fredet.
Gjenstående status og verdier er ettertrykkelig poengtert av Byantikvar, Fylkeskonservator og
Fylkeskommune. I tillegg er det pekt på bevaringsverdien til Strandgata 214 som vil måtte rives for å
gjøre plass til ny bebyggelse i planforslaget.

Sverre Meling Jr.
Slik jeg kjenner utbyggingsplanene for Haugesund sitt fødested Kronå vil disse med volum og høyder
ødelegge for muligheten byen har til å ta tilbake sin historie og videreutvikle sin maritime identitet.
Denne identiteten springer ut av den sjørettede gjestgiverivirksomheten, sildesaltingen og
utskipningen som ble drevet i Kronå da byen vokste frem fra 1830-årene og utover. Uansett
har Kronå ligget, og ligger fortsatt i dag, som en portal til Haugesund fra sjøen. Slik er området en av
byens viktigste identitetsmarkører.
En maritim identitet for Haugesund som by handler ikke bare om leiligheter med sjøutsikt. Den
handler selvsagt vel så mye om sjøfolk og skipsfart gjennom lange tider, men med hensyn til
kommunens planarbeid i byggesaker, handler den om å knytte sammen fortid og nåtid, individuelle
og kollektive rom, alt sammen i et uttrykk vendt mot havet. Så vel fortiden som felleskapsarealene
rundt to viktige historiske hus, blir for mye borte i planene utbygger har for Kronå.
Da Christian Christiansen d.e. bygde i Kronå, var ikke det vi i dag kjenner som Møllervegen mer enn
en sti. Ifølge reguleringskommisjonen av 1851 var det en sti «der snart fører til øst, snart til vest,
snart er bred, snart er smal». Apotekersmauet er opprinnelig også en del av denne stien. Stien var
igjen en del av en bygdeveg som gikk gjennom Skåre mot fergestedet Salhus i sør. Møllervegen er
blant Haugesunds første ferdselsårer på land. Med Kronå sin beliggenhet til Haugesundet og til
Møllervegen, møtes sjøvei og landevei i et historisk sett infrastrukturelt midtpunkt her.
Sammen med at den bymessige bebyggelsen i Haugesund kom til å spre seg fra Kronå, er dette
grunnen til at vi kaller Kronå for byens fødested.
Både Kronå og Møllervegen har forfalt som historiske miljøer i mange år. I årtiene etter andre

verdenskrig så ikke Haugesund mulighetene som ligger i å utvikle byens identitet som sjøfartsby ved
å skape arkitektur og byrom som ivaretar kulturarven og knytter an til havet. Evner planmyndigheter
og utbyggere å se dette fremover, vil det gi et mer levende bysamfunn, mer fornøyde innbyggere og
flere forventningsfulle tilreisende.
I planene for Kronå slik jeg kjenner dem, stenges Møllervegen 21 og 28 inne av en dominerende
bygningsmasse både foran og bak. Dette åpner ikke for en kollektiv opplevelse knyttet til det gamle,
historiske miljøet, verken fra land eller sjø. Samtidig legges byens eldste ferdselsåre på land om.
Dette siste vil ikke påvirke bare det gamle Kronå, men kan også komme til påvirke det historiske
bygningsmiljøet nord i Strandgata. Uansett vil jeg stille spørsmål ved om ikke helningen i bakken opp
fra Kronå til Strandgaten blir for bratt i utbyggers plan. I så tilfelle vil det gjøre veien mindre
tilgjengelig for syklende og gående. Å legge om en vei som i to hundre år har gått gjennom
Haugesund, gitt byens relativt sett korte historie, må etter mitt syn i seg selv uansett ha en svært god
begrunnelse.
Jeg ber planmyndigheter og utbygger komme frem til en løsning for Kronå som bedre løfter frem
Haugesunds særpreg som et felleskap knyttet til havet, bygget på en rik kulturarv.
Forslagsstillers kommentar:
Forslagstiller vil bemerke at det er lite igjen av det opprinnelige bygningsmiljøet i Kronå.
De gamle husene som står igjen, er foreslått til bevaring og ny bebyggelse åpnes opp for å synliggjøre
husene. Møllervegen reetableres som en historisk passasje opp til Strandgata.
I dag er forbindelsen fra Grønhaggata til Strandgata lite tilgjengelig.
Kommunedirektørens vurdering:
Innspillet til Sverre Meling Jr presterer flere svært viktige moment som er helt sentrale for hvordan
en utbygging av området må ta hensyn til områdets rike historie og gjenværende kulturhistoriske
verdi.
At de verneverdige bygningene blir tatt vare på og regulert til bevaring gjør ikke annet enn at de
består, men at de mister sin kontekst og tilknytting til viktige kulturmiljøet omkring bebyggelsen. Der
både infrastruktur, landskapstrekk og byrom er sentrale identitetsmarkører for området og byens
historie.
Forhold hva gjelder bygningsmasser og tilpasning til omgivelser, inkl det kulturhistoriske miljøet er
kommentert i tidlige innspill og blir vurdert videre i saksfremstillingen.
TORE SAMPSON
Ønsker og se hvordan sol og lys blir over Møllervegen 21 i forhold til i dag, slik at ikke dette blir et
hus som vil få for mye skygge over seg.
Litt uklart og vanskelig og se hvor nærme grensen bygningene mot øst ønskes plassert?
Ønsker og se hvordan dette ser ut fra bakkenivå fra østsiden av Møllervegen 21.
Forslagsstillers kommentar:
Bemerkninger tas til orientering.
Hele eiendommen Strandgata 218 foreslås til bevaring H570 – bevaring av kulturmiljø.
Ny bebyggelse vil i svært liten grad kaste skygge inn over eiendommen Strandgata 218. Kun om
morgenen ved jevndøgn.
Under fotomontasje fra Strandgata.

Kommunedirektørens vurdering:
Forslagsstiller har ikke besvart innsender sitt spørsmål.
Sol-/skyggediagram viser at den nye bygningsmasse vil kaste nokså mye skygge på Møllervegen 21
(Sirihuset), spesielt ved vårjevndøgn (21.mars) kl 15.00. Bygningen er dag godkjent som bolig og vil
få vesentlig reduserte kvaliteter ved utbygging som foreslått i planforslaget. Spesielt med hensyn til
solforhold, innsyn og utsikt.
Øyvind Kvarnstrøm
Forsalget er alt for dominerende. Hele sundet er sjøhusakti med hus med 4-5 etasjer. Begge sider har
lave høyder og mange hus av bevaringsverdi. De gamle hus av bevaringsverdi må få en fremtredende
rolle med park rundt seg.
Forslagsstillers kommentar:
Bemerkninger tas til orientering.
Verneverdige hus innen planområdet er foreslått til Hensynssone H570 – bevaring av kulturmiljø.
Bebyggelsen åpnes opp slik at den verneverdige bebyggelsen eksponeres mot sjøen og mot
Grønhauggata. Takene er også brukket ned mot de verneverdige husene.
Bebyggelsen ned mot sundet skal ha trekledning for å gi et minne om tidligere store saltebuer ved
sundet.

Den gamle trasséen for Møllervegen skal reetableres som gatetun og gangvei. Det er lagt inn en
bestemmelse som sier at gatetunet skal opparbeides med brostein eller annet dekke i samråd med
Byantikvar.
Prosjektet vil være en fortsettelse av bystrukturen på østsiden av sundet.
Forslagstiller deler Fylkesmannen (Statsforvalter) sitt syn at området må planlegges med høy

arealutnyttelse. Forslagstiller mener dette er nødvendig for at Kronå skal bli en fortsettelse av
bystrukturen, som nettopp springer ut fra Kronå.
Kommunedirektørens vurdering:
Innspillet inneholder momenter og tema som har vært kommentert i tidligere innspill. Det henvises
til vurdering under bl.a. Rogaland fylkeskommune sitt innspill.

Øyvind Torgersen
Trist at byens arnested må ødelegges på denne måten.
Forslagsstillers kommentar:
Bemerkningen tas til orientering.

Kommunedirektørens vurdering:
Innspillet inneholder momenter og tema som har vært kommentert i tidligere innspill. Det henvises
til vurdering under bl.a. Rogaland fylkeskommune sitt innspill.

Espen Egeland
Området anses som et villaområde som rommer viktige kult urminner for byen. Kvartalet oppfattes i
dag som en grønn lunge og en fin avtrapping fra travel sentrumsbebyggelse t il boligbebyggelse.
Luftighet en i området gir ro og fred til sjelen med sin vegetasjon, nærhet t il sjø, utsikt og har dermed
gode kvalitet er i forhold til det å bo og leve. Området rommer viktige kulturminner som vi føler ikke
er hensynstatt i varslede planer.
Kulturminner kan ikke defineres kun som enkeltbygninger, det er viktig å se på sammenhengen/
helheten som enkeltobjektene inngår i. En må ta hensyn til strøkets egenart og bygninger i samme
strøk, slik at en oppnår en heldig estetisk og antikvarisk helhets-virkning.
Dett e kvartalet er også unikt i bysammenheng og bør defineres som et kulturminnested for bevaring
av bebyggelse. Området er verdifullt i et lokalt perspektiv for byens identitet og historie.
Planlagt bebyggelse oppfattes som selvopptatt e byggverk som ikke er interessert i a samhandle med
sine omgivelser. Bebyggelsens høyde og utnyttelse ødelegger miljøet kulturminnene inngår i. Det er
også viktig å se på kulturminnenes tidligere bruk i denne sammenhengen og viktigheten av
tilknytning til omkringliggende bygninger, gaterom og nærhet t il sjø.
Varslet område har en grunnleggende verdi for vår identitet og stedstilknytning. Foreslått utbygging
vil virke fremmedgjørende i dette byrommet både i forhold t il høyde, volumoppbygging og
utnyttelse.
Som nærmest e nabo vil de ovenfornevnte inngrep i miljøet/området ha en særlig hard virkning
Forslagsstillers kommentar:
Bemerkningene tas til orientering.
Området omtales som byens fødested og er av viktig historisk betydning for Haugesund by, med sine
historiske bygninger og landskap. Stedet ble etablert fra 1830-årene og utover som gjestgiveri for
sjøfarende, utskipningshavn og sildesaltingsanlegg.
Fra Kronå vokste byen videre sørover langs sundet.
Slik vi kjenner byen i dag består den av relativt tette strukturer ut mot kaifronten.

Planlagt ny bebyggelse på Kronå har ikke den samme tette strukturen, men henspiller heller på den
opprinnelige bebyggelsen som besto av flere bygninger enn Røthinghuset og Sirihuset.
En ny utbygging vil bidra til at et avstengt delvis asfaltert brakkområde blir åpnet opp for
allmennheten.
o
Den gamle Møllervegen blir reetablert som gangforbindelse gjennom området.
o
Det etableres kaipromenade som knytter sammen området med resten av byen.
o
Det etableres et torg og kafe i forlengelsen av Grønnhauggata, som en allmenning.
o
Det etableres grønne uteareal med lekeplasser.
o
Det etableres et nytt småbåtanlegg ned mot sjøen.
Fylkesmannen bemerker at det varslede planområdet ligger svært sentralt og sentrumsnært, noe
som tilsier at området må planlegges med høy arealutnyttelse.
Kommunedirektørens vurdering:
Innspillet inneholder momenter og tema som har vært kommentert i tidligere innspill. Det henvises
til vurdering under bl.a. Rogaland fylkeskommune sitt innspill.
Når det gjelder forslagsstillers kommentar om at området må planlegges med høy tetthet, er det
med forutsetning om at andre viktige og likeverdige hensyn blir ivaretatt. Det poengteres at
planforslaget legger opp til en dobling at boligtettheten i forhold til de føringen og forventningene
som ligger i overordnet plan.
Byantikvarens vurdering

Område og strøkskarakter:
Reguleringsplanen omfatter de tidligere Røthing- og Hamreeiendommene langs Smedasundet
nordover fra Grønhauggt, samt det bakenforliggende området opp mot Strandgt. Reguleringsplanen
omfatter de siste restene av «byens vugge», -området rundt det gamle gjestgiveriet nord i sundet
som er grunnen til at området fortsatt kalles Kronå. Disse restene inkluderer ferdselsåren Møllervn og
to av byens eldste hus Møllervn 21 «Sirihuset» og «Røthinghuset».
I dag ligger de sammenhengende sjøhuseiendommene i reguleringsområdet ubebygd med
unntak av et eldre næringsbygg lengst sør (Møllervn 28) og diverse tilfeldige skur mm fra
nyere tid. De fysiske sporene fra Gamle Haugesund finnes i reguleringsområdets bakre del.
Dette er det stedet i byen der det opprinnelige landskapet er best synlig. Landskapet ligger
intakt hele kvartalets lengde. Snittet med sjøhustomtene i strandkanten, bratthenget bak med
Møllerveien og de første våningshusene og den første bygaten Strandgaten øverst på kanten
med det første patrisierhuset «Christiansenhuset» forteller fortsatt sin historie om hvorfor
byen oppsto, hvordan den ble by og hvordan et nytt handelsborgerskap oppsto på sildeeksport
og skipsfart.
Bygninger og vernestatus:
Reguleringsområdet inneholder 4 bygninger foruten diverse mindre skur mm. Næringsbygget
lengst sør på Møllervn 28, -«Røthinghuset» nord på samme tomt, -Møllervn 21 «Sirihuset» og
oppe mot Strandgt mur-jugendvillaen Strandgt 214 «Hamrehuset», -bolighuset til eieren av en
av byens større tønnefabrikker som holdt til i nordre del av Kronå i de rikeste sildeårene på
1900-tallet.
Av disse er «Sirihuset» og «Røthinghuset» registrert med høy bevaringsverdi (Antikvarisk
verdi + egenverdi som tilsvarer Sefrak A). Disse bygningene har vært vurdert med høy
bevaringsverdi gjennom flere generasjoner selv om strøket rundt dem ikke har hatt noen god
utvikling etter at virksomheten på Røthing-eiendommen innstilte.
Strandgt 214 vurderes å ha Miljøverdi. Det var et påkostet hus for sin tid, men som nå bærer
preg av å ha fått stå til forfalles i flere tiår. Eiendommen inneholder en hage med flere for
området viktige trær.
Næringsbygget sør på Møllervn 28 vurderes ikke å ha noen bevaringsverdi.

Utenom dette må veiløpet Møllervn særlig nevnes. Dette er en av svært få gjenværende
ferdselsårer fra før byen fikk sin første gateregulering på 1850-tallet. Det er også den eneste
av disse ferdselsårene som går gjennom sitt opprinnelige landskap rimelig uforstyrret.
Det kan videre være greit å notere at Hasseløysiden av Smedasundet her omfatter
bevaringsverdige Sjøhuskleiven og at østsiden av Strandgaten bak reguleringsområdet
inneholder en tre villaer fra ulike byggetidspunkt som alle har høy bevaringsverdi og er
regulert hensynsone bevaring i tillegg til at den nordligste «Christiansenhuset» er fredet av
Riksantikvaren.
Forløpig vurdering:
Det vurderes åpenbart at den i dag tomme Røthing-/Hamreeiendommen kan bebygges, -likeså
at næringsbygget lengst sør på Mølleervn 28 erstattes med nybygg, -men målestokken planen
legger opp til gir høyder på opptil 7 etasjer som vil bli svært dominerende for området og
vurderes å skade omgivelsene.
Det vurderes positivt (om enn selvsagt) at «Sirihuset» og «Røthinghuset» bevares, men
planforslaget innebærer at disse helt mister sin opprinnelige kontekst og kontakten med
landskapet og historiefortellingen denne representerer. De vil også bli omgitt av såpass
dramatiske byggehøyder at det vurderes tvilsomt om de vil kunne bli de attraktive bygningene
for noen som de til syvende og sist må være om de skal tas godt vare på i et lengre perspektiv.
Det vurderes også positivt at Møllervn på sitt vis er med i planforslaget, men dersom
Møllervn flyttes ut av sitt opprinnelige løp er det ikke like positivt. Den burde gå i sitt
opprinnelige løp og landskap.
Garasjeanlegget i bakkant innebærer at det karakteristisk, opprinnelige landskapsdraget opp
mot Strandgt forsvinner helt og da inkludert «Hamrehuset» med hage og trær. Langs
Strandgaten vil bygningsvolumet der endre dagens åpne, grønne gateløp med hager og
frittliggende villaer i øst og luft og trær i vest til et gateløp med tett bygårdsbebyggelse i
utsiktsretningen vestover. Det er vanskelig å se at dette vil gi noe positivt tilbake til
omgivelsene utover at en bygning som i dag forfaller forsvinner. Samtidig vurderes ikke den
sørlige delen av eiendommen å være umulig å bebygge, -det er den nordlige halvparten med
Møllervn og store trær som bør få være i fred.
Fra et antikvarfaglig ståsted anbefales følgende:
1. At planområdet vest for Møllervn utvikles og bebygges vurderes naturlig, men
planforslaget viser her alt for store volum og høyder. En utbygning her bør i langt
større grad ta hensyn til omgivelsene og byhistorien området representerer.
2. Området øst for Møllervn inkludert selve Møllervn og «Røthinghuset» bør samlet
reguleres til hensynssone bevaring slik at for byen umistelige kulturminneverdier
ivaretas korrekt. Dette behøver ikke bety at det ikke kan bygges til Strandgt i
reguleringsområdets sørøstre hjørne, men parkeringsgarasjen må flyttes fra denne del
av planområdet slik at landskapet med Møllervn og gamle trær i størst mulig grad kan
bestå.
Forslagsstillers kommentar til byantikvarens vurdering:
Anleggsgartnermester Kåre Inge Hettervik har vurdert de store trærne og har gjort følgende
vurdering:
På tomten ved Strandgaten 214 er det en enn større og en mindre alm som har hvert og kan
beskjæres på ny om en ønsker det.
Nyplanting anbefales av disse 2 da det kan være råte i treet/stammen.
Forslagstiller vurderer at trærne ikke har antikvarisk verdi.
Forslagstiller har foreslått kun husene – Sirihuset og Røthinghuset til bevaring, ettersom det øvrige
historiske bygningsmiljøet i Kronå ikke er synlig.

Forslagstiller har ikke oppfattet at Strandgata 214 er bevaringsverdig. Forslagstiller har derimot
regulert hele eiendommen Strandgata 218 til bevaring.
Ny bebyggelse åpnes opp slik at den verneverdige bebyggelsen eksponeres mot sjøen og mot
Grønhauggata. Takene er også brukket ned mot de verneverdige husene.
Bebyggelsen ned mot sundet skal ha trekledning for å gi et minne om tidligere store saltebuer ved
sundet.
Forslagstiller mener i likhet med Byantikar at den gamle trasséen for Møllervegen er verd å
reetablere. Møllervegen skal etableres som gatetun og gangvei. Det er lagt inn bestemmelse som sier
at gatetunet skal opparbeides med brostein eller annet dekke i samråd med Byantikvar. Den bratte
delen opp mot Strandgata opparbeides som «Eseltrapp» med rampe for sykkel og barnevogn på
siden.
Forslagstiller deler Fylkesmannen (Statsforvalter) sitt syn at området må planlegges med høy
arealutnyttelse. Forslagstiller mener dette er nødvendig for at Kronå skal bli en fortsettelse av
bystrukturen, som nettopp springer ut fra Kronå.

PLANFAGLIG VURDERING
Kulturminner og tilpasning
Planområdet inngår i hensynssone for bevaring av kulturmiljø og inneholder 4 bevaringsverdige
bygninger, og byens første gate Møllervegen som også regnes som bevaringsverdig.
Bebyggelsesstruktur, lanskapstrekk og gateløp er sentrale spor fra byens opprinnelse. Det
kulturhistoriske bygningsmiljøet og kulturlandskapet i Kronå er viktig for Haugesunds historie og
identitet som by, og vurderes å ha høy regional verneverdi og nasjonal interesse. Området er i
Fylkesplan for kulturminner registrert som høyt prioritert kulturminner/miljø.
Det er selvsagt at «Sirihuset» og «Røthinghuset» bevares, men planforslaget innebærer at disse helt
mister sin opprinnelige kontekst og kontakten med landskapet og historiefortellingen dette
representerer. Byggene vil være inneklemt mellom infrastruktur, garasjeanlegg og nybebyggelse som
ikke tar hensyn til kulturmiljøets opprinnelige strukturer, landskapstrekk og estetiske uttrykk.
Innsendt planforslag er dessuten 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 sentrale 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.
Forslagsstiller har lagt stor vekt på at området er lite tilgjengelig og «står til forfall» og at
planforslaget tilgjengeliggjør området mer enn dagens situasjon. Dette er for så vidt en grei skildring
for deler av planområdet, men de to historiske bygningene Siri- og Røthinghuset er på tross av sin
alder i god stand og i aktiv bruk, prosjektets tilpassingen til det historiske miljøet er fortsatt
fraværende. Områdets særegne karakter og historie vil gå tapt dersom området bygges ut som
foreslått i planforslaget.
Strandgata 214 vil måtte rives for å gjennomføre planen og gjøre plass til ny bebyggelse.
Eiendommen har klar miljøverdi, og åpenbare kvaliteter som tilsier vern, men det kan samtidig være
mulig å erstatte den med noe annet dersom tilnærmingen er rett.
Møllervegen er byens første gate og et viktig element i den gamle bystrukturen og representerer et

tydelig spor av den eldste bebyggelse og bystrukturen i byen. Planforslaget legger opp til en
reetablering av det historiske gateløpet. Løsningen for reetablering som er skissert vil kreve store
terrenginngrep og vil ikke være mulig å gjennomføre med krav til tilgjengelighet og universell
utforming. De opprinnelige verdiene med det historiske gateløpet blir ikke godt nok ivaretatt med en
slik form for reetablering, som i realiteten betyr at den opprinnelige traseen blir fjernet og erstattet
med en ny trase, på en annen og mindre egnet plass, i et svært bratt terreng og med et annet
uttrykk.
Grad av utnytting og byggehøyder
KDP/SENTRUMSPLAN: 60% BYA.
Maks 13 meter mot Strandgata
Maks 22 meter over kaiplan,
«Byggehøyder og grad av utnyttelse skal tilpasses eksisterende omgivelser, bebyggelse og
strøkskarakter»
Regional plan for Haugalandet (ATP) har forventning til tetthet mellom 6-12 boliger per daa.
Planforslaget har store byggehøyder tett mot sundet og forhold mellom smale uterom og store
byggehøyder er lite avstemt. Foreslått bebyggelse bryter med omkringliggende bebyggelsesstruktur
og byggehøyder. Tålegrense for grad av utnyttelse og byggehøyder skal vurderes grundig, og
avstemmes opp mot andre hensyn. Bestemmelsene til Kommunedelplan for sentrum sier at
byggehøyder og grad av utnyttelse skal tilpasses eksisterende omgivelser, bebyggelse og
strøkskarakter. Bebyggelse skal ha en helhetlig form- og volumoppbygging som bidrar til å
understreke og forsterke gate- eller plassrommet.
Når en tomts tålegrense skal vurderes er det i tillegg svært mange andre hensyn som spiller inn:
• Tomtens topografi og kontekst
• Potensielt tilgjengelig egnet uteoppholdsareal
• Himmelretning og lokalklima
• Verneverdig historisk bebyggelse og bebyggelsesstrukturer
• Bokvalitet
• Barns interesser, lekeområder, barnetråkk
• Universell utforming av boliger og uteoppholdsareal
• Eksisterende blå- og grønnstruktur
• Styrking av identitet, tilføring av områdekvalitet, og tilpasning til omgivelsene
• Virkning på vind- og solforhold
• Avstand til sjø

I planforslaget legges det opp til en boligtetthet omtrent dobbelt så høyt som det som er forventet
boligtetthet i gjeldende planer. I regional plan for Areal og transport er det for blokk på inntil 5-6
etasjer definert 10-12 bolig/daa som forventet tetthet i sentrumssonen. Boligtettheten må uansett
sees i sammenheng med øvrige hensyn som er relevant for gitt tomt. For denne tomten vil en måtte
forvente en tetthet i de nedre deler av skalaen.
Avstanden mellom byggene er mellom 8-10 meter og byggehøydene varierer fra 22,5 – 25,5 meter
fordelt på 5 til 7 etasjer. En vanlig bygate i Haugesund er normalt 12 meter bred med bygg fra 2-4
etasjer. Avstand mellom bygninger på motstående sider av felles uteoppholdsareal bør som
tommelfingerregel være minst 1,5 ganger bebyggelsens gjennomsnittlige gesimshøyde. Dette gir en
vinkel tilsvarende solvinkelen 1. mai kl. 15.00, og sikrer dermed at solen slipper inn til utearealene
samtidig som det sikrer gode overganger mellom boliger, private, felles og offentlige uterom og gir
plass til gangareal og bevegelsessoner, soneinndeling og variasjon. Det er i stor grad et misforhold
mellom føringer i planverket og innsendte planforslag både når det gjelder grad av utnyttelse og
tilpasning til omgivelsene, hvor den økte tettheten går på bekostning av andre viktige hensyn..

Forslaget klarer ikke løse krav til områdelek internt i planområdet, som burde vært søkt løst internt
på tomten f.eks ved å justere boligtettheten i tråd med overordnete planer. Et ensidig fokus på
kvantitative enkeltparagrafer gir ikke gode planforslag med gode bo- og bymiljø.
Forslagsstillers vurdering av de innkomne merknadene/innspillene viser at forslagsstillers
plankonsulent har tungt vektlagt én delsetning i ett av innspillene som er kommet inn, uten å ta
hensyn til det andre innholdet i det aktuelle innspillet, og ikke minst de 20 andre merknadene og
viktige hensyn. Det ensidige fokuset på høy boligtetthet medfører at planforslaget ikke tar
tilstrekkelig hensyn til de andre temaene som er listet opp tidligere.
Temaet utnytting og byggehøyder var omtalt som både et uavklart tema, men også et punkt der det
var vesentlig uenighet om. Kommunen kan ikke se at dette er godt nok hensynstatt og
konsekvensene av dette er ikke belyst eller vurdert i planforslaget.
Avstand til sjø
KDP § 38 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».
Forhold mellom Høyder må også sees i sammenheng med bebyggelsens avstand til sundet. Det har
ikke vært stilt krav 15 meter fra kaifront men det er likevel en faktor som påvirker vurderingen av
byggehøyder ut mot sundet. Det bør være et tydelig og avklart forhold mellom byggehøyder og
avstand til sjø hvor byggehøyde reduseres når avstand til sjø er mindre enn 15 meter. Planforslaget
viser en kaipromenade på 3 meter med direkte avgrensning mot boligformål. Selv om det gjøres
tiltak for å heve kvaliteten på området, bl.a. med møteplasser i åpningene mellom bebyggelsen er
dette tiltak som vil komme beboerne til gode fremfor å gjøre området attraktivt for allmennheten
slik at hensikten oppnås.

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.
Den foreslåtte byggehøyden mot sundet kombinert med redusert avstand til sjøfronten vil være
dominerende, spesielt mot sundet og dets brukere. Sundet er på sitt smaleste i dette området,
bebyggelsen vil danne en mur mot sundet og sett mot den tradisjonelle sjøhusbebyggelsen på andre
siden av sundet vil skisserte løsninger være svært dominerende. Området syner ikke å tilrettelegge
for allmennhetens tilgang til gode rekreasjons- og ferdselsareal i strandsonen som er intensjonen i
både lovverk og gjeldene planer.
Småbåthavn/Småbåtanlegg
Planforslaget legger opp til småbåthavn i forkant av bebyggelsen. I plansammenheng skilles det
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 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». Det er i plandokumentene ikke
utredet hvilken bruk det er tenkt i denne sammenheng men det synes sannsynlig at det er tenkt
småbåtanlegg.
Store anlegg i sjø kombinert med svært kort avstand til ny bebyggelse vil føre til at området oppleves
som privat og på den måten ikke invitere til bruk for allmennheten slik en ønsker i strandsonen.
Småbåthavn/ småbåtanlegg er dessuten i strid med gjeldende plan, konsekvensene av dette skal
inngå i planarbeidet, f.eks planbeskrivelsen. Det skal gjøres vurderinger av konsekvensene av et slikt
anlegg og hvorvidt det er plass til et anlegg i sjø med hensyn til blant annet ferdsel i sundet.
Planforslaget mangler entydig beskrivelse av hvilket type anlegg som er tenkt og hvordan plassene i
anlegget skal disponeres og fordeles, samt hvilke tilretteleggingstiltak som trengs. Det er heller ikke
gjort nødvendige utredninger og konsekvensvurdering av å fravike fra overordnet plan. Dette
bekrefter langt på vei planforslagets manglende utredninger og vurderinger av påvirkning av
omkringliggende miljø og forhold til overordnet plan.
Disse utfordringene har vært påpekt ovenfor forslagsstillers plankonsulent i mangelbrev, uten at
forslagsstillers plankonsulent har evnet å redegjøre for noe av dette.
Uteopphold og lek
Etter gjeldende planer er det krav om minste felles uteoppholdsareal på 16 m2 pr boenhet, minimum
150 m2 stor nærlekeplass/møteplass innen 50 meter fra bolig og områdelekeplass (kvartalslekeplass)
på 1500 m2 innen 150 m fra bolig. 50 % av dette kan dekkes av eksisterende eller planlagt
parkanlegg, lekeplass eller annet egnet uterom innenfor 150 m fra boligen.
For 134 boenheter utgjør dette minst 2144 m2 felles uteoppholdsareal, som skal være mest mulig
sammenhengende, ha gode solforhold, tilfredsstillende støynivå og være skjermet mot trafikk og
forurensing.
Felles uteoppholdsareal skal ha sol ved ved vårjevndøgn kl 15.00 og tilsvarende gjelder kl 18.00 ved
midtsommer.
Uterom til felles bruk skal utformes etter prinsippene om universell utforming, jf § 42 til
kommuneplanens arealdel.
Det er i planforslaget ikke avsatt areal til områdelek på tomten, men det er pekt på byparken og
bytunet som alternativ. Byparken har potensiale for å oppgraders og tilrettelegges for økt bruk, men

det er ikke anbefalt å skulle etablere en konvensjonell lekeplass. Bytunet vurderes som et område
som kombinerer lekeplass-elementer med et urbant byrom. Avstand til Bytunet er dessuten ca 240
meter og derfor for langt unna for å inngå i regnestykket.
Deler av planområdet er i utgangspunktet for langt unna også for byparken og med hensyn til
høydeforskjeller og terreng vil det være utfordrende å løse tilkomst til med universell utforming. I
planforslaget er det nevnt at man kan nå området med heis fra parkeringskjeller, men dette anses
ikke ikke er en tilfredsstillende løsning.
Krav til områdelek kunne trolig vært løst internt i planområdet, med en boligtetthet i tråd med
overordnete planer.
Uterommene som er vist i planforslaget er smale og ligger plassert mellom bygningsmasse opp mot 7
etasjer. De tilgjengelige uterommene er mellom 8-10 meter. Dette er svært smalt og innenfor avsatt
areal vil det bli svært krevende å opparbeide varierte og attraktive utearealer, som er inviterende og
som har gode lokalklimatiske forhold samtidig som det skal etableres gode buffere og nødvendige
gangarealer og bevegelsessoner. Det er ikke vist eller beskrevet tiltak som tar disse
problemstillingene på alvor.
Sol-/skyggediagram viser at mye av uteoppholdsarealet vil være skyggebelagt både jeg vårjevndøgn
og midtsommer, det er ikke gjort nøyaktige beregninger som viser at det er min 50% soldekning på
de påkrevde tidspunkt. Spesielt lekeplassen ser ut til å ligge i et område med skygge ved vårjevndøgn
kl 15.00. Plassering av lekeplass er også uheldig i forhold til trafikkavvikling og tetthet til enkelte av
boligene. Totalt sett synes både kvantitet og kvalitet på uteopphold og lekeareal å være mangelfull
som følge av det ensidige fokuset på høyt tetthet. Klare argumenter som taler mot å anbefaler
planforslaget.
Bokvalitet
Uteopphold og lekeplasser bidrar til bokvalitet. Det forrige avsnittet er derfor også relevant for
vurdering av bokvalitet.
Foreslått utnyttelse er svært høy, og det kan bli krevende å gi alle leilighetene gode kvaliteter,
henvendelse, himmelretning og plassering i strukturen spiller inn. Det er ikke sannsynliggjøres eller
vist at man oppnår god bokvalitet for samtlige boliger, det må sees spesielt på boliger i nordre blokk
og generelt boliger på nedre nivå og med henvendelse mot nord og/eller øst. Det er store
høydeforskjeller innenfor planområdet, og overgang mellom bebyggelse mot øst/Strandgaten med
parkeringsanlegg på nedre plan tett på uterom og bevaringsverdig bebyggelse vil kunne påvirke
kvalitet på boliger og uterom negativt. Dette gjelder både for ny bebyggelse og eksisterende
verneverdig bebyggelse.
Kvalitet på uterom påvirker også bokvaliteten i stor grad. Avstand mellom private, halvprivate og
offentlige rom er knapp- det fører til lukkede fasader og lite brukte uterom. Stedlige kvaliteter må
ivaretas nå uterom skal opparbeides. Det er viktig at man klarer å etablere gode og skjermede
oppholdssoner som innbyr til mangfoldig bruk for alle aldersgrupper og at mellomrom og uterom er
store nok til at det er rom til gode overganger og buffere. Lekearealet ligger svært tett på boligene,
og spesielt tett på et av de eksisterende byggene. Det er ikke avsatt noen buffer eller eget uterom til
hverken Sirihuset eller Røthinghuset. Det er ikke vist eller beskrevet tiltak som tar disse
problemstillingene på alvor.
Området i seg selv har høyt potensiale for god bokvalitet med sin umiddelbare nærhet til sjø og gode
solforhold fra Sør og vest. Disse forutsetningene synes derimot å bli skadelidende av prosjektets
størrelse og høye tetthet. Når nettopp størrelser og tetthet ikke er i tråd med gjeldende planer bør
utfordringene for bokvalitet tas på alvor i mye større grad enn det planforslaget gjør i dag. Nok en
gang synes planforslagets ensidige fokus på høy tetthet å gå utover andre likeverdige hensyn, her

bokvalitet.
Trafikk og tilkomst
Trafikk og tilkomstløsningene for planområdet er i innsendt planforslag ikke avklart. Mest vesentlig
er det ikke løst hvordan tilkomsten til parkeringskjelleren skal gjøres. I planforslaget foreslås det
innkjørsel enten via Grønhauggata eller Møllervegen, rett nord for Sirihuset. Det er forslått at
innkjørsel skal løses først ved detaljprosjektering.
Foreslått adkomst vil bli svært bratt og uoversiktlig, med smale interne og eksterne gateløp og
komplekse og brå overganger i situasjonen.

Sirihuset vil bli inneklemt og omsluttet av veiareal og parkeringsanlegg som vil kreve større
terrenginngrep og bygget vil miste sin naturlige kontekst og stedlige identitet .

Illustrasjonen viser at avstand til Siri huset til P-anlegg vil være ca 4m og at avstand til
adkomstrampe vil være under 2m.
Tilkomsten via Grønhauggata vil være veldig utfordrende å få til med tanke på stigningsforhold.
Anbefalt stigning ved tilkomst i boliggater er på 8%, men det i Grønnhauggata vil være på 21% med
nåværende terreng. Det vil derfor trolig måtte gjøres så omfattende grep at Grønhauggata ville
mistet sin funksjon som del av allmenning til sjø, samtidig som terrenginngrep og adkomstrampe vil
få store konsekvenser for overgangen til Sirihuset. Alternativ 2 med innkjørsel via Møllervegen, nord
for Sirihuset har vært tydelig kommunisert som et uønsket alternativ for Haugesund kommune. Dette
vil medføre at trafikk til og fra parkeringsanlegget for hele planområdet passerer rett i forkant av den
verneverdige bebyggelsen for så å måtte kjøre inn via en innkjøringskulvert midt mellom Siri- og
Røthinghuset. Dette området har forslagstiller presentert i sine dokumenter som et innbydende ute/fellesareal/tun. At et så vesentlig element ikke er avklart ved innsending av planforslag bekrefter på
lang vei at planforslaget ikke er utarbeidet med tilstrekkelig hensyn til de topografiske og
planmessige forutsetningene som ligger til grunn for området.

Detaljprosjekteringen vil trolig vise at alternativet med innkjørsel via Grønhauggata ikke er
gjennomførbart, mens alternativet med innkjørsel fra Møllervegen vil være svært negativt for
kulturmiljøet og spesielt den verneverdige bebyggelsen. Parkeringsanlegget legges til et av de mest
sentrale områdene i planen og vil i stor grad dominere inntrykket av området. Sirihuset blir omringet
av vei og parkeringsareal, uten buffersoner eller private soner. Dette viser liten forståelse og vilje til
reell tilpasning til omgivelsene. Parkeringsareal og adkomst til disse har i stor grad vært styrende
premiss for utforming og utnyttelsesgrad. Det er arealkrevende strukturer som lett kan dominere et
område i negativ forstand dersom det ikke tilpasses og bearbeides godt. I et sentrumsområde som
dette er det forventet at areal avsatt til bil og biloppstilling forholder seg til de makskravene som er
satt i KDP/sentrumsplanen og at man heller søker å redusere antall plasser når konsekvensene av
ønsket dekning er så omfattende som i dette tilfellet. Planområdets sentrale plassering og
påvirkning for viktige byutviklingsstrategier og vernehensyn tilsier at planforslaget ikke bør legges ut
for offentlig ettersyn med et så uavklart spørsmål. Trafikksikkerhet og belastning er heller ikke
utredet i planforslaget.
Parkering
Parkering er plassert i underjordisk parkeringsanlegg. Antall parkeringsplasser for biler prosjekteres
etter parkeringsnorm: Boliger over 50 m² - min. 1,0 plass per boenhet, maks 1,2 plass pr 100 m².
Boliger under 50 m² - maks 1,2 plass pr 100 m².
Bevertning/tjenesteyting – 0,9 plass pr 100 m². Minst 5 % av maksimalkravet skal være for
forflytningshemmede. Minimum 10 % av kapasiteten i parkeringsanlegget tilrettelegges med
lademulighet for ladbare motorvogner. Det totale antallet parkeringsplasser er ikke tallfestet, men
knyttet til fordeling av boligstørrelser, som ikke er avklart enda.
Sykkelparkering etableres på terreng og i kjellerarealer. Prosjektert sykkelparkering vil etableres i
henhold til vedtatt norm. For planområdet utgjør dette ca. 340 sykkelplasser.
Omfanget av utbyggingen medfører at parkeringsdekningen dimensjoneres der etter. Behovet for
det omfattende og kompliserte parkeringsanlegget stammer fra antallet nye boenheter. Ved å
reduserer utbyggingen vil behovet for parkering også reduseres, noe som ville medført at viktige
landskapstrekk kunne blitt beholdt. Parkeringsdekningen kunne med fordel uansett vært redusert for
å stimulere til økt bruk av andre transportalternativer som kollektiv, gange og sykkel.

Økonomiske konsekvenser
Økonomiske konsekvens for kommunen vil være begrenset til vedlikeholdsansvaret av de offentlige
anleggene som tilføres kommunen etter utført opparbeidelse.
ROS
Norconsult AS har på vegne av forslagsstiller utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
for planområdet.
Følgende farer har blitt utredet:
• Ustabil grunn
• Havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning
• Vind/ekstremnedbør (overvann)
• Transport av farlig gods
• Trafikkforhold
Av disse fremstod planområdet som moderat sårbart for transport av farlig gods og det ble
gjennomført en risikoanalyse. Denne analysen viste at hendelsen transport av farlig gods er vurdert å
ha akseptabel risiko, dvs. grønn sone for konsekvensverdi liv/helse og materielle verdier og gul sone
for konsekvensverdi stabilitet. Det er ingen hensiktsmessige risikoreduserende tiltak som kan
fremmes ut ifra en kost-/nyttevurdering, utover å ha en forsvarlig beredskap hos nødetatene.

Videre er det gjennom fareidentifisering og sårbarhetsvurderinger identifisert tiltak som det utfra
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette
planområdet. Tiltakene er oppsummert i kapittel 5.2 og må følges opp i det videre planarbeidet.
Oppfølging etter oppstartsmøtet
Oppstartsmøtet var gjennomført med felles forståelse av at det ikke var enighet om forslaget som
forslagstiller hadde utarbeidet. Det ble besluttet å avholde oppstartsmøtet slik at planprosessen
etter plan- og bygningsloven kunne settes i gang med varsel om oppstart.
Kommunen mottok planforslag til behandling 31.10.2020. Etter gjennomgang av planforslaget var
det vurdert at forslagsstiller ikke hadde svart ut disse punktene. Planforslaget var også i all hovedsak
uendret på tross av kommunens krav om redusert utbygging og bedre tilpasning til omgivelser,
eksisterende bebyggelse med spesielt hensyn til kulturmiljøet. I tillegg manglet det enkelte
grunnlagsdokumenter som skal følge planforslaget. Mangelbrev var sendt 26.11.2020.
Nytt planforslag var mottatt 27.01.2021. Planforslaget er ikke endret fra oppstartsmøtet eller
planforslag fra i høst. Det er kun gjort noen små justeringen, f.eks lagt inn alternativ 2 til innkjørsel til
parkeringskjeller. Utover dette er det kun små endringer og tilpasninger i planbestemmelsene.
Når det gjelder de uavklarte punktene er det langt på vei fortsatt uavklart. Planbeskrivelsens innhold
og utredninger på de nevnte punktene er svært mangelfull i forhold til omfanget og virkningene av
prosjektet.

Vurdering
Det er krevende å bygge ut på områder som har klare stedlige kvaliteter i seg selv og som også
er av historisk og miljømessig betydning for nærområdet. Da er det spesielt viktig at man viser
respekt for de verdiene som stedet har og søker å styrke disse i størst mulig grad. Gode
fortettingsprosjekter er resultat av gode valg og prioriteringer som tas i forbindelse med
planlegging og utforming av bebyggelsen.
På denne eiendommen er det åpenbare kvaliteter som vil stå i fare for å forsvinne uten et
bevisst
forhold til bruken av virkemidler som arkitektoniske utforming, bebyggelsesstruktur og
tilpasning til verneverdig bebyggelse og stedlige forhold som terreng, landskap, vegetasjon og
forhold til sundet. Planforslaget viser en utnyttelsesgrad og en bebyggelsesstruktur som ikke
synes forenelig med bevaring eller styrking av eksisterende verdier, og konsekvenser for
anlegget i seg selv og for nærområdet forøvrig virker uforholdsmessig store. Det er samtidig
vesentlig at bokvalitet og uteromskvaliteter for nye boliger ivaretas bedre enn det innsendte
planforslag legger opp til.
En helhetlig utbygging av «Kronå» vil klart komme området og byen til gode sammenlignet med
dagens situasjon. Det betyr likevel ikke at utbygging skal aksepteres for enhver pris. Områdets
karakter og historie tilsier at området må utvikles med spesielt hensyn til områdets eksisterende
kvaliteter, historiske miljø, bygninger og viktige landskapstrekk.
Total sett har planforslagets etter kommunedirektørens vurdering en klar overvekt av negative
momenter som taler imot forslaget. Planforslagets omfang og skissert utbygging er omkring det
dobbelte av det som er forventet i regional plan. Prosjektets omsyn og tilpasning til omgivelser,
historisk kulturmiljø og allmennhetens interesser vil medføre at store verdier vil gå tapt og byens
eldste bebyggelse vil miste sin kontekst og tilhørighet. Planforslagets behandling av sjøfront og

sjøareal vil virke privatiserende fremfor å invitere til bruk og rekreasjon for byen befolkning.
Planforslaget er med bakgrunn i dette klart i strid med kommuneplanen og kommunedelplan for
sentrum sine overordnete mål. Kommuneplanens samfunnsdel sier at sentrumsområdet har genuine
kulturhistoriske kvaliteter som bidrar til tidsdybde, identitet og stolthet. Utviklingen av byen må skje i
samspill med eksisterende omgivelser og alltid gi noe tilbake til byen.
Det er i tillegg kommet inn vesentlige merknader fra overordnet myndighet på sentrale tema som,
tetthet, bokvalitet, vern og tilpassing til historisk miljø med hensyn til omgivelser. Fylkeskommunen,
fylkesmannen, Byantikvar og fylkeskonservator har pekt på mange av de samme utfordringene.
Merknader fra overordnet myndighet er tydelig på at planforslaget er særlig konfliktfylt uten at
temaene som er gjenstand for konflikt er tilstrekkelig belyst.
Nytt planforslag var mottatt 27.01.2021. Planforslaget er ikke endret fra oppstartsmøtet eller
planforslag fra i høst. Det er kun gjort noen små justeringen, f.eks. lagt inn alternativ 2 til innkjørsel til
parkeringskjeller. Utover dette er det kun små endringer og tilpasninger i planbestemmelsene.
Når det gjelder de uavklarte punktene er det langt på vei fortsatt uavklart. Planbeskrivelsens innhold
og utredninger på de nevnte punktene er svært mangelfull i forhold til omfanget og virkningene av
prosjektet.
Kommunaldirektørens vurdering er at planforslaget ikke bør føre frem. Forslagsstiller har ikke klart å
avklare viktige uavklarte tema fra oppstartsmøtet og punktene hvor det var vesentlig uenighet om er
ikke løst. Totalt sett er det planforslag med manglende tilpasning og hensyn til omkringliggende
bebyggelse og historisk kulturmiljø, negative konsekvenser for allmenheten, vesentlig forhøyet
boligtetthet med redusert bokvalitet som konsekvens. Samt manglende avklaringer på viktige tema i
planen, bl.a parkeringsanlegg, trafikkforhold, områdelek, småbåthavn med mer.
Et avslag på planforslaget som foreligger må ikke anses som motstand til all utbygging i området,
men må heller være et tydelig signal til byens innbyggere og utbyggere om at områdets historiske og
særegne kvaliteter må integreres i en utbygging på en vesentlig annen måte enn slik foreslått i dette
planforslaget.
Vedtak om ikke å fremme reguleringsplan er ikke gjenstand for klage.
Kommunedirektørens konklusjon
Saken legges frem for utvalg for plan- og miljø med forslag til vedtak som fremgår av side 1.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.
Plan og bygningsloven
§ 11-8 Hensynssoner
c)
Sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, mineralressurser, friluftsliv, grønnstruktur,
landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse.

§ 12-11 Behandling av reguleringsplanforslag
Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen
tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved
å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10.

Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen
grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. Er forslaget i
samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt
kommunestyret.
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