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Orientering om utbyggingen av Edda kino
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Haugesund kino- og konserthus KF22.10.2021:
Behandling:
Daglig leder for Haugesund kino- og konserthus KF, Atle Myklebust, orienterte i saken.
Styret støtter flytteprosessen av Sirt Toby-bygget, og det er viktig at huset blir iveretatt
bygningsmessig.
Innstilling ble enstemmig vedtatt.
SFHKK- 021/ 21 Vedtak:
Saken tas til orientering.

Orientering om utbygging av Edda kino.
Reguleringsplanen.
Det ble i forrige styremøte signalisert at det var et mål å levere inn detaljreguleringsplanen på
sensommeren. Den ble først oversendt Haugesund kommune i slutten av september. Dette
skyldes flere forhold. Det er et omfattende arbeid å lage en detaljregulering. Blant annet på den
tekniske delen har det vært en del uforutsette forhold og forsinkelser hvor mange instanser skal
involveres. Dette går på alt fra krav til å kartlegge tunneler og avløp i kvartalet til å registrere
biologisk mangfold.
Det skal i planene tas høyde for økende nedbørsmengder og belastningen som det medfører på
rørnettet og krav for å håndtere overvannet. Nå har en i samarbeid med teknisk avdeling i
Haugesund kommune og Ing. Alvseike funnet forslag på løsningen av dette. Det er også laget en
analyse av det biologiske mangfoldet som ble utarbeidet av Cowi.
Planen tas opp til første gangs behandling i plan og miljøutvalget i november, hvor den skal
behandles to ganger. Mellom disse to behandlingene er det 6 ukers høringsfrist. En regner ikke
med at det kommer noen større innvendinger på denne høringsfristen da både fylket og naboer

har vært involvert i prosessen tidligere. Etter at plan og miljøutvalget har behandlet saken for
andre gang oversendes den til bystyret for endelig godkjenning. Planen er å sende en parallell
rammesøknad når en har fått tilstrekkelig informasjon om reguleringsplanen vil bli vedtatt som
forelagt. Rammesøknaden har 12 ukers behandlingstid. Det satses på å ha alle anbudene klar når
rammesøknaden godkjennes.
Det jobbes ellers videre med prosjektering på de tekniske fagene. Rådgivere innen tekniske fag,
kinoteknikk og akustikk bistår arkitekt og prosjektleder. En holder nå på å finjustere tegningene. I
tillegg til å få gode kinotekniske saler ønsker en å få til gode driftsmessige løsninger for hele
kinobygget. Her involveres blant annet ansatte på kinoen, Arbeidstilsynet, Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne og andre relevante instanser.
Det har også vært avhold brukermøte med personellet på Edda kino for å få en god flyt for billettog kiosksalg, samt sikre trygge rømningsveier for både personell og publikum. Det legges i første
omgang opp til en åpen løsning i foaje uten for mye skillevegger for å kunne ha en mest mulig
fleksibel kino for ulike arrangementer.
Hjørnehuset «Sir Toby»
Arbeidene med å klargjøre bygget for flytting av Sir Toby er godt i gang. Klepp spesialtransport er
forespurt å ta oppdraget med selve flytteprosessen. Når det gjelder byggemeldingen med
flytteprosessen så har det også vist seg å være mer omfattende enn først antatt. Bruken av bygget
og inndelingen av etasjene må være klar før en får sende byggemelding.
Styret i Haugesund kultureiendom AS har diskuterte ulike løsninger, men i samarbeid med arkitekt
og råd fra eiendomsmegler konkluderte en med at det kan være hensiktsmessig med tre
boenheter for å oppnå en attraktiv bolig. Dette innebærer at en må bygge trappetårn, en enkel
liftheis og sprinkle bygget. Frikjøp av parkeringsplasser kan også bli aktuelt.
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