Til Adressater

Stavanger, 12.11.2019

Varsel om utvidelse av planområdet for - Harald Hårfagres gate 15,
Storhaug bydel, Stavanger kommune – plan 2700
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av SVG1 AS,
utvidelse av planområdet for detaljregulering for Harald Hårfagres gate 15, Storhaug bydel, Stavanger
– plan 2700.
Det ble foretatt varsling om igangsetting av dette
reguleringsarbeidet ved brev og i Stavanger
Aftenblad 08.05.2019, hvor grunneiere og offentlige
instanser ble varslet. Området blir utvidet mot
sørøst i forhold til opprinnelig varsel, og tar nå med
seg mer av Harald Hårfagres gate.
Formålet med planen er ikke endret i forhold til
opprinnelig varsel. Utvidelsen vil gjelde trafikkareal i
og i forbindelse med Harald Hårfagres gate. Det vil
bli vurdert å se på kryssløsning samt endre/fjerne
noe av gateparkeringen sør i Harald Hårfagres
gate/Ryfylkegata.
Vi ber om at merknadene i denne runden rettes mot
utvidelsen, og ikke den delen som ble varslet i mai.
De merknadene som kom inn i forbindelse med
varselet i mai vil fortsatt følge saken.
Figur 1 - Området som ønskes tatt inn i planområdet

For mer utdypende informasjon om planforslaget
vises det til opprinnelig varsel.
Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post:
martin.lillesand@prosjektil.no innen 06.12.2019.
Mottatte merknader til melding om oppstart blir ikke besvart i eget brev, men blir vurdert og
kommentert ved planutarbeidelsen og når planforslaget legges fram til politisk behandling. Varsel om
utvidelse framgår også på kommunens nettside.
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