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Offentlig høring - høringssvar
Innsender
Innsender er:

Organisasjon registrert i Enhetsregisteret
Org.nr.

Forening/organisasjon

913307534

Kristen videregående skole haugalandet as

Adresse

Norheimsmarka 15

Postnr.

5542

E-postadresse

Poststed

Karmsund
Telefonnr.

geirmund@kvh.vgs.no

46514429

Kontaktperson:
Fornavn og ev. mellomnavn

Geirmund

Etternavn

Monsen

Saken gjelder
Velg sak du vil gi høringssvar til

Danielsen ungdomsskole Norheim - plan 5110
Saksnr.

20/26588
Høringssvar

Kristen videregående skole Haugalandet AS (KVH) stiller seg positive til plan 5110 detaljregulering for Danielsen
Ungdomsskole Norheim. Vi ønsker å understreke følgende positive sider:
-Etablering av ungdomsskole ved siden av Kristen videregående skole er en naturlig og god bruk av tomta som
ligger mellom Norheimsvegen og KVH. Dette gir en god overgang fra boligområdet som etableres i øst og areal
regulert til fremtidig gravplass i vest.
-Uteområdet som Danielsen ungdomsskole ønsker å bygge vil gi mulighet for sambruk mellom skolene og slik gi
god arealutnyttelse.
-Skolens uteareal sammen med KVH sitt uteareal vil være positivt for og vil kunne brukes av naboer på
ettermiddagstid og i helger. Dette vil være ekstra positivt i overgangen mellom næringspark, skole og boligområde.
-God utnyttelse av allerede etablert kollektivtilbud. KVH sine elever bruker i dag buss via Norheim busstasjon. Med
Danielsen ungdomsskole ved siden vil en få enda flere passasjerer på disse rutene som er hovedruter mellom
kommunene.
-God utnyttelse av allerede opparbeidet parkeringsareal som KVH og Rush bruker i dag. Rush har åpningstider fra
skolene stenger og i helger. Det er derfor meget god plass på allerede etablert parkering og slik vil en kunne
begrense behovet for økt areal til parkering
-Gode muligheter for bruk av sykkel med sykkelstier og nærhet til både Haugesund og Karmøy kommune
(fastlandssida).

Dokumentasjon

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Side 1 av 2

Offentlig høring - høringssvar
Beskrivelse

Last opp dokumentasjon

702516, Sem & Stenersen Prokom AS

Ettersendes per post

Side 2 av 2

