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PLAN 129K KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER SENTRUM

Behandling:
Tore B. Kallevig (FrP) fremmet følgende oversendelsesforslag:
«På tegningen over havneutvidelsen på holmen mot nord får man inntrykk av at denne får en lang og
kjedelig rett kai og avslutter i 90 graders vinkel mot nordøst. Slik vil selvsagt ikke eventuell endelig
utforming bli og for å understreke det alt nå bes det om at forslaget også skal sees på om å fylle ut mer
mot nord og på den måten utvide utfyllingen og gjenskape dagens form på holmen ved å lage flere
kaistrekk slik at avslutningen på holmen blir mer avrundet og ikke som en rett strek. Man ønsker ikke
en moderne kai på flere hundre meter rett strekk her, men mer en halvsirkel som avslutning på
holmen.»
Den uavhengige representanten Hilde Karlsen fremmet følgende tilleggsforslag:
«Alle oversendelsesforslag fremmet i KBU følger saken på høring.»
Votering:
Gjeldende innstilling ble enstemmig vedtatt
FrP’s oversendelsesforslag følger saken på høring
Den uavhengige representanten Hilde Karlsen’s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt
Kommunalutvalgets enstemmige vedtak:
1. Foreløpig forslag til Kommunedelplan for Stavanger sentrum med planhorisont 2030 og
plankart legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til PBL § 11-14.

Konsekvensutredning, ROS-analyse og analysesammendrag følger planforslaget på høring.
Alle dokument datert 17.10.14.
2. Høringen av planforslaget skal gjennomføres i to omganger: En høring av foreløpig forslag
med vekt på mulige hovedgrep, og en høring av et endelig forslag til plan 2. kvartal 2015.
Dette skal bidra til en størst mulig åpenhet og offentlig debatt om planarbeidet, og et bredt
opplyst grunnlag for videre arbeid med et endelig planforslag.
3. Samtidig igangsettes en utredning som skal vurdere hvordan ulike organisatoriske modeller
best kan ivareta oppfølgingen av Kommunedelplanen for Stavanger sentrum som helhet, med
spesiell vekt på arealdelen.
4. Alle oversendelsesforslag fremmet i KBU følger saken på høring.
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