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M erknader t i l PLAN 675 - KOM M UNEDELPLAN FOR SKUDENESHAVN
Viser t il mot t at t e dokument er dat ert 24.04.2018 saksnr 16/ 4098-27
Skudeneshavn Næringsforening har vært invit ert t il å bidra t il planen med lokalkunnskaper og har
ved flere anledninger møt t på rådhuset t il dialogmøt er. Hovedinnt rykket er at det mest e har vært
st yrt fra kommunen sin side og at de st ore spørsmålene har vært unngåt t , som for eksempel skole,
lege, sykehjem og andre offent lige t jenest er et c. Det føles nat urlig at de bør belyses også i en
kommunedelplan. Det har vært lit e informasjon om det fakt iske innholdet i planen før den nå ble lagt
ut t il offent lig et t ersyn, noe vi har savnet . Det har vært vanskelig å mene noe om en plan som kun har
vært munt lig formidlet , og da i begrenset omfang.
Vi har følgende merknader t il planen slik den ligger nå:
TORGET
For å skape et levende sent rum er vi avhengige av levende ut emiljø. Det er nevnt i dokument ene at
det skal lages egen plan for t orget på et senere t idspunkt , men vi ønsker at det anmerkes følgende:
Alle but ikker og/ eller serveringsst eder som grenser t il t orget skal ha mulighet t il å kunne lage et
ut emiljø for å t ilt rekke kunder. For serveringsst eder er det nat urlig at det gis t illat else t il
alkoholservering i det t e ut emiljøet . Vi overlat er t il kommunen å set t e rammene for ut emiljøet
forøvrig (st ørrelser, inngjerding, t ak et c.)
TORGET 2
Det er ikke nok liv og røre per dags dat o t il å kunne sperre t orget for bilt rafikk og parkering. Vi ber
derfor om at det ikke legges opp t il sperring av t orget på nåværende t idspunkt
TORGET 3
En nat urlig del av t orget er området Kirkeveien ut enfor Snørt eland og Hillesland. Vi ønsker at det t e
området blir sat t av som TORG/ FRIOM RÅDE for fremt idige generasjoner.
STEININGSHOLMEN
I planen er deler av St einingsholmen sat t av t il B/ N. Vi har hele t iden vært t ydelige på at vi ønsker
hele holmen sat t av t il det t e formålet , B/ N/ K/ TY. Årsaken er at vi ser det er vanskelig å drive indust ri i
Skudeneshavn. Alle håper den vil være her i veldig mange år enda, men det er uvisst . Siden det vil
være flere t iår t il nest e gang kommunedelplanen skal revideres ønsker vi å sikre fremt iden t il
området fra å ligge dødt om indust rien skulle knele. Ved å legge hele holmen i planen t il blandet
formål vil det være en enklere og raskere prosess å få t il arealer t il eks. hot ell, badeland, kult urhus,
forsamlingslokaler, but ikker og boliger om vi skulle være så uheldige å mist e indust rien. Holmen er
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sent rumsnær og det bør t illat es opp t il 5-6 et asjer med næring/ bolig for deler av området .
PARKERINGSAREALER
Det er sat t av 3 arealer t il parkering i planen. P1-P3. Både kommunen og vi ser på oss selv som en
t urist dest inasjon og har ved flere anledninger i denne prosessen fremmet ønske om mer arealer t il
parkering. Vi har derfor følgende spørsmål og forslag t il arealer som bør set t es spesifikt av t il
parkering:
P1 - er denne gjennomt enkt ?
P2 - er arealet 57/ 167 avklart med eier?
P3 - her er vi enige
57/ 617 bør set t es av i planen som offent lig parkering
57/ 589,596,588,629 og deler av 605 er parkering i dag og bør set t es av t il parkering i planen
Arealene ut enfor bibliot eket (gamleskolen og gymsalen) bør set t es av t il offent lig parkering
57/ 582 Andersenbryggen bør set t es av t il parkering
57/ 28 Grønt området ved FV47 bør kanskje set t es av t il parkering
Parkeringst unnel havnafjellet med gangt unneler mot Gamle Skudeneshavn og Kaigat a.
PARKERINGSKRAV SONE B
Det er i planen vist t il gjeldende kommuneplans best emmelser t ilknyt t et parkering. Skal vi klare å
bygge et levende miljø innenfor fredningssonen må t ilret t elegges med vilkår som gjør det t e mulig. Vi
har ved flere anledninger nevnt og bedt om at parkeringskravet for nye t ilt ak i sone B frafalles
PARKERINGSKRAV SENTRUMSNÆRE OMRÅDER
Det er i planen vist t il gjeldende kommuneplans best emmelser t ilknyt t et parkering. Skal vi klare å
bygge et levende miljø ut enfor fredningssonen i sent rumsnære områder må det t ilret t elegges med
vilkår som gjør det t e mulig. Vi har ved flere anledninger nevnt og bedt om at parkeringskravet for nye
t ilt ak lempes. Eksempelvis 0,5 parkeringsplasser pr. bolig og ingen for næringslokaler. Det t e er også i
henhold t il nasjonale mål som ønsker en mest mulig bilfri sent rumssone i byene.
HØYDEBEGRENSNINGER
Vi ønsker at det i områdene ut enfor sone A & B i kult urmiljøfredningen t illat es bygg med opp t il 4
et asjer. Det t e gjelder B/ F05, B/ F06, B/ K/ F07, B/ K/ F/ TY08, B/ TY09, B/ K/ F11, B/ F14, B/ F15 i planen.
B09
Området B09 er en nat urlig forlengelse av sent rum og bør kanskje set t es av t il blandet formål
B/ K/ F09 med høydebegrensning på 4 et asjer.
OMRÅDET MELLOM NYLUND & POSTVEGEN, DEL AV OMRÅDE B21
Det t e området er sent rumsnært og bør set t es av t il B/ K/ N/ TY et t er vår mening med
høydebegrensning på 4 et asjer.
OMRÅDET MELLOM KANALVEGEN, SANDSGATEN OG STYKKJE, DEL AV OMRÅDE B08
Det t e området er sent rumsnært og bør set t es av t il B/ K/ N/ TY et t er vår mening med
høydebegrensning på 4 et asjer.
Vi vil ha en t ilbakemelding, gjerne komment arer, t il denne merknaden, og kan st ille t il dialogmøt e om
ønskelig.
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