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Overføring av oppgaver etter gravferdsloven fra Stavanger
bispedømmeråd til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark oppstart privat planarbeid – Norheimsmarka, Karmøy kommune
Etter gravferdsloven overføres fra 01.01.2021 myndigheten over gravplasser fra
bispedømmerådene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
Stavanger bispedømmeråd overfører sak nr. P20034 – melding om oppstart av privat
planarbeid – Karmøy kommune. Mottatt fra Opus Bergen AS den 14.12.2020.
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MELDINGOM OPPSTART
AV PRIVATPLANARBEID:
I medhold av plan og bygningslovens§12-8 varslesoppstart av privat reguleringsplanfor gnr.
148, bnr. 1041mfl., Norheimsmarka,Norheim,Karmøykommune.
Varseletgjelderoppstart av privat reguleringsplanetter plan og bygningslovenskapittel 12, der
privat grunneier,tiltakshaver(utbygger)mfl. tar initiativ til og deretter utarbeider planforslag.
Forslagtil plan blir sendt til kommunen,som deretter tar over ansvaretfor saksbehandlingen.
Forslagsstiller
Forslagsstillerer NorheimsmarkaEiendomAS.
Opuser utførendekonsulentfor planleggingen.
Planområdet
Planområdeter avgrensetsom vist i vedlagtkartutsnittog utgjør ca. 6,2 daa.
Planområdetligger sentralt på Norheim, nordøst for Oasen Storsenter,like sør for Kristen
videregåendeskoleHaugalandet,ca. 4 km fra Haugesundsentrum.
Planområdeter ubebygdog består i dag av åpen mark. Tomten som skal utvikles er en av få
ubebygdetomter i et næringsbeltesom strekker seg fra OasenStorsenteri sør til Raglamyr
næringsområdei nord. Påsørsidenav tilgrensendevei, Norheimvegen,liggerdetboligområder.
Planområdet ligger som sådan i skjæringspunktet mellom bolig og næring, hvilket gjør
plasseringensærliggodtegnet for byggingav ungdomsskole.
Planstatus
Brorpartenav planområdeter uregulert.Smådeler av planområdetoverlappermed planID5079
Spannadalen.Planområdet er i kommuneplanen satt av til kombinert bebyggelse og
anleggsformål.Formålet er tiltenkt naust, bolig, kontor, næring eller kulturelle formål, men
åpner ogsåopp for annenbebyggelse,dersomdet ikke er til sjenansefor omgivelsene.
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Formåletmed reguleringsplanen
Formåletmed reguleringsplanener å etablere ungdomsskolei regi av Egill DanielsenStiftelse,
jf. Kommunestyretsbehandlingav saksnr.100/20 den 29.06.2020.EgillDanielsenStiftelseeier
og driver Danielsen UngdomsskoleHaugesundi dag. Denne skolen ligger i Skåredaleni
Haugesundkommuneog er godkjentav Udir for 270 elever.Gjennomdenneplanensøkesdet å
relokalisereden eksisterendeskolenfra Skåredalentil Norheim.Dette grepet vil gi et betydelig
reduserttransportbehovfor eleverog ansatte.
Friskoleplasserkan ikke flyttes fritt på tvers av kommunegrenser,og det derfor søkt om
opprettelse av 180 skoleplassertil Norheim (DanielsenUngdomsskoleHaugalandet).Når nytt
skolebygg er klart på Norheim, skal Danielsen UngdomsskoleHaugesund og Danielsen
UngdomsskoleHaugalandet fusjoneres. Dette vil medføre at totalt antall friskoleplasser
reduseresfra dagens270 til 180 når nytt skolebygger på plass.
Ettersom planområdet ligger like ved Kristen videregåendeskole Haugalandet (KVH), vil
realisering av tiltaket gi positive synergieffekter,både med hensyn til samordnet areal og
transport, parkering og andre felles areal. Plasseringener også sentrumsnær og like ved
busstopp.Dette innebærerredusertbehovfor parkeringog stimulerertil grønnmobilitet (gang,
sykkelog kollektivtransport).
Karmøy kommune har vurdert at tiltaket er konsekvensutredningspliktigjf. Forskrift om
konsekvensutredninger
§ 8. Det skalikke utarbeidesplanprogrameller melding.Det stilles krav
om konsekvensutredningav trafikk/mobilitet på bakgrunn av koblingen mot naboplan
Spanndalen,PlanID5079 og de endringeneden nye planenmedfører.
Virkningav planen
Reguleringsplanen
vil leggerammenefor gjennomføringav tiltak.
Informasjonog medvirkning
For nærmereinformasjonkontakt Opuspå telefon eller e-post.
Innspilltil oppstartsvarselet
Innspill som har virkning eller interessefor planarbeidetkan sendestil Opusper brev, e-post,
eller elektronisk, via vår nettside. På vår nettside er også notat fra oppstartsmøtet med
kommunen,og Kommunestyretsbehandlingav saksnr.100/20 den 29.06.20,tilgjengelige.
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Vi ber om at det i innspilletblir referert til prosjektnummerP20034
Det er ikke nødvendigå sendekopi av innspill til Karmøykommune– dette ivaretasav Opus.
Alle mottatte dokumenter, innspill og lignende blir sendt til kommunen sammen med
planforslaget.
Frist for innspill er satt til 31.01.2021.
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Videresaksgang
Nestesteg i planprosessener å ferdigstille forslagtil reguleringsplan.Etter 1. gangsbehandling
i kommunenleggesplanenut til offentlig ettersyn.Det vil da væremulig å kommemed merknad
til planforslagetfør videre politisk behandling.
Vennlighilsen
OpusBergenAS
KristelBellerby
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