Til berørte grunneiere

VÅR REF: 10215169-01

Sandnes, 11. februar 2020

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM
Multiconsult gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende planarbeid blir satt i
gang: Plan 2730, reguleringsplan for Bjergsted Havnefront, kommunedel Eiganes og Våland. Forslagstiller
er Base Property AS.
Kommunedelplan for Stavanger sentrum (sentrumsplanen) legger opp til en videre utvikling av
havneanlegget i Bjergsted med etablering av ny kai med ISPS-sone. Kaien sikres etter EU-regelverk for skip
som går i internasjonalt farvann, inkludert cruiseskip. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for
denne kaien samt for hotell, kontor og offentlig/privat tjenesteyting på arealet på innsiden av kaien.
Detaljplanen reguleres med tilhørende adkomst, uteområde, parkering og andre funksjoner. Det legges opp
til at noe av område vist som framtidig grønnstruktur i sentrumsplanen reguleres til byggeformål.
Da planarbeidet omfatter tiltak som utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 41 og tilhørende forskrift, er det utarbeidet forslag til planprogram som redegjør for de tema som skal
utredes særskilt. Planprogrammet sendes med dette på høring etter plan- og bygningsloven § 12-9.
Referat fra oppstartsmøte, planinitiativ og forslag til planprogram finner du på kommunens nettside
www.stavanger.kommune.no, under Varsel om oppstart av planarbeid. Reguleringen vil kunne berøre
grunneieres interesser i planområdet, ev. som nabo/gjenboer til planområdet. Grunneiere bes underrette
eventuelle rettighetshavere/leietagere om det planarbeidet som er startet.
Merknader og innspill som kan være relevante for planarbeidet kan sendes Multiconsult v/ Knut Harald
Dobbe, Stokkamyrveien 19, Inngang Vest, 4313 Sandnes, eller e-post til: khd@multiconsult.no med kopi til
Stavanger kommune, pb 8001, 4068 Stavanger, eller som e-post til:
postmottak.bos@stavanger.kommune.no. Frist for merknader til planoppstart og/eller forslag til
planprogram er 27.03.2020
Innspill/merknader til oppstartsvarselet og planprogrammet får ikke egne svarbrev, men merknader til
varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Ved offentlig
ettersyn vil det også bli anledning til å uttale seg til planforslaget.
Merknader til planprogrammet vil også bli vurdert og kommentert når endelig forslag til planprogram
sendes til kommunen. Der blir planprogrammet endelig fastsatt av Utvalg for by- og samfunnsutvikling. Alle
med merknader til planprogrammet får melding om vedtaket.
Med vennlig hilsen
Multiconsult

Knut Harald Dobbe
Vedlegg: Oversiktskart med plangrense
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