Oppstart av planarbeid med detaljregulering for fv. 0447
Verksgata, Bymiljøpakken - Programområde kollektiv,
Stavanger kommune. (Plan-ID 2755).
Rogaland fylkeskommune varsler oppstart av planarbeid med detaljregulering for fv. 0447
Verksgata, mellom Klubbgata og Langgata i Stavanger kommune. Hensikten med prosjektet
er å bidra til å nå nullvekstmålet ved at veksten i persontransporten skal tas med
kollektivtrafikk, sykkel og gåing. Løsningene som velges skal bidra til å sikre bedre
framkommelighet totalt sett, spesielt ved å tilrettelegge for attraktive alternativer til privatbil.
Utbygging av strekningen innen 2023 er avgjørende for at Bussveien kan starte utbygging
inn til Stavanger sentrum.
Området er i gjeldende kommuneplan hovedsakelig avsatt til sentrumsformål.
Plangrense
Vedlagt følger et kart som viser foreløpig plangrense for detaljregulering. Plangrensen er satt
bredt for å sikre gjennomføring av anleggsarbeidet.
Planoppstart er også kunngjort på https://www.rogfk.no/politikk/horinger-og-offentlig-ettersyn/
og https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/varselom-oppstart-av-planarbeid/. På kommunens hjemmeside vil du finne relevante dokumenter til
planen. Vi ber om at grunneiere videreformidler dette varselet til eventuelle leietakere,
festere og hjemmelshavere.
Slik kan du bidra
Har du merknader til planarbeidet ber vi om at du sender disse på e-post til
firmapost@rogfk.no, eller til Rogaland Fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger.
Merk sendingen din med saksnummer 2021/29397. Oppgi også plan-ID, fullt navn og
adresse. Frist for å sende inn merknader er 08.07.21
Hva skjer videre?
Vi besvarer ikke innkomne merknader direkte, men oppsummerer og kommenterer dem som
en del av det videre planarbeidet. Merknadene vil sammen med våre kommentarer følge
saken videre til den politiske behandlingen av planforslaget.
Etter at fristen for å komme med innspill til planoppstart er utgått, vil vi utarbeide et forslag til
reguleringsplan, som deretter sendes til Stavanger kommune for politisk behandling og
offentlig høring. Du kan da sende innspill til planforslaget.
Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med planleggingsleder Margrethe Skimmeland Grinde på e-post
margrethe.skimmeland.grinde@rogfk.no.
Rogaland fylkeskommune gir dette varselet i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.
Planen utarbeides som detaljreguleringsplan etter plan- og bygningsloven § 12-3. Rogaland
fylkeskommune og Stavanger kommune har i henhold til plan- og bygningsloven § 4-2
vurdert at planen ikke skal konsekvensutredes. Vurdering av krav for konsekvensutredning
finnes på kommunens hjemmesider.

