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KA RMØY KOMMUNE - gnr 15 bnr 353 mfl - Detalj reguleringsplan Årvoll sør Åkrehamn - plan 2124 - merknad til offentlig ettersyn
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Vi viser til offentlig ettersyn av plan 2124 Årvoll sør. Formålet med planen er
tilrettelegge for
fortetting i form av bygging av leili ghe ter - lavbl okk , andre typer konsentrert bebyggelse eller en
kombinasj on av lav blokk og konsentrert bebyggelse .
Planforslaget bygger på 2 ulike alternativ; Alternativ 1 som viser lavblokk kombinert med
konsentrert småhusbebyggelse (10 + 2 enheter) og Alternativ 2 som viser konsentrert
småhusbebyggelse (10 enheter). Fellestrekk for alternativene e r ønske om fortetting, felles
avkj ørsel i form av kryss mot Åkravegen, felles leke- og uteoppholdsareal og felles
renovasj onsareal. Begge alternat ivene oppfyller ATP's minimumskrav til tetthet på min. 4
boen heter/daa.
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Kvaliteten på uteoppholdsarealene og lekeområdene er viktig for sikre et godt bomilj ø og ivareta
barn og unges interesser. Det kommer frem av soldiagrammet at områdene som er avsatt til annet
uteoppholdsareal f_A UTE er skyggefullt, noe som kan redusere kvaliteten. Det fremgår av
bestemmelsene at Uteplass skal være so/eksponert minimum 5 timer ved vårjevndøgn med
hovedtyngde rundt kl.15. Fylkesrådmannen gir faglig råd om at det presiseres i bestemmelsene at
dette gjelde r for f_A UTE slik at gode solforhold her blir tilstrekkelig sikret.
Alternativ 1 legger i mye større grad opp til parkering under bakken fremfor på terreng, som blir
skissert i alternativ 2 . På den måten for grøntområdene en mer fremtredende rolle enn et grått
parkeringsa real. Fylkesrådmannen vurderer dette som et godt grep for sikre et godt bomilj ø
innenfor planområdet og anbefaler at parkering i størst mulig g rad legges under bakken.
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Planområdet ligger relativt sentralt i Å krehamn. Dette tilsier at området bør ha en relativt høy
utnyttelse. Alternativ 1 legger opp 12 boenheter, fremfor 10, uten at dette går på bekostning av
andre kvaliteter sammenlignet med alternativ 2. Fylkesrådmannen oppfordre r derfor kommunen til
sikre et høyere minimumsantall boenheter enn 10 i bestemmelsene.
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KARMØY KOMMUNE - gnr 15 bnr 353 mfl - Detaljreguleriugsplan Årvoll sør - Åkrehamn - plan
2124 - høring og offentlig ettersyn
På side to følger et brev fra Rogaland fylkeskomm une.
Til deg som mottar dette på papir ; visste du at dette brevet kunne du mottatt direkte i din digitale
innboks; Altinn, Digipost, e-Boks, i samme øyeblikk som saksbehandler sendte det ut? Hvis du logger
deg inn på www.rogfk.no finner du mer informasj on om SvarUT og digitale postkasser.
For alle virksomheter er Altinn digital innboks, og leder/ansvarlig får varsel på SMS og e-post om at det
er kommet post fra Rogaland fylkeskommune til virksomhetens Altinnkonto. Dersom leder ønsker å
delegere myndighet til å lese virksomhetens post i Altinn, finnes det en veileder for dette på Altinns
sider:
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https ://w ww.al tinn.no/Portal hj elp/Administrere-rettigheter-og-prosessteg/Delegering-av-rettigheterenkeltvis/
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Raskere, enklere og sikrere samhandling med Rogaland fylkeskommune.

