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kvartal SEN 07

I forbindelse med offentlig ettersyn av Karmøy kommunes Kommunedelplan for Kopervik sendes følgende
merknad angående kvartal SEN 07 som omfatter våre eiendommer gnr. 58 bnr. 182, 185, 188 og 246 med
gateadresse Karmsundsgata 1 til 9 og Skudenesvegen 1. Se blå stiplet linje i kartutsnittet under. Merknaden
sendes på vegne av Rano Eiendom AS ved Audun Myre.
Kvartalet er i dag omfattet av reguleringsplan for Kopervik sentrum (plan 334) godkjent den 10.11.1981.
Eiendommene er regulert til forretningsformål med unntak av den sørligste delen av bnr. 182. Kvartalet ligger
svært sentral i Kopervik mellom Byparken i vest og Kinoen i øst, et kvartal sør for gågata og langs gatene
som går til den sørlige delen av sentrum med Rådhuset, Kopparen og Coop, se under.

Utsnitt ortofoto med kvartal SEN 07 (brun) og eiendommen til Rano Eiendom AS (blå stiplet)

Tel.:

Angående

foreslått utnyttelsesgrad

(§ 3-2-3):

Situasjonen i dag er at eiendommene i sentrumskjernen i stor grad er bebygd i sin heilhet med en høyere
utnyttelse enn det som ligger i forslaget. Sett i forhold til dagens utnyttelse av eiendommene i sentrum bør %
BYA være 100 % for områdene SEN 07, 08, 09 og 10.
Sentrale forhold knyttet til høy utnyttelse i bymessige strøk er ikke ivaretatt i planforslaget med egne
bestemmelser. Da tenker vi på uteopphold, barns lek og parkering. Bestemmelsene for uteopphold, barns
lek og parkering skal fortsatt styres av kommuneplanens bestemmelser. Disse er ikke gradert og tilpasset
situasjonen i Kopervik sentrum og kvartalene SEN 07, 08, 09 og 10.
For sentrumseiendommene
er det viktig å kunne tilby egne parkeringsplasser, selv om bestemmelsene
åpner for «fritak» etter en konkret vurdering og for «frikjøp» etter regler og skjønn.
Parkeringsareal og tilhørende manøvreringsareal skal regnes med i utnyttelsesgrad, jf. TEK-17 § 57. Da små
restarealer mellom bygningene i kvartal SEN07 kan være ugunstig/ikke tilfredsstillende for lek og opphold, er
det mest aktuelle for parkering, samt adkomst, renovasjon etc. og må då inngå i beregningen av %BYA. Vi
ber derfor om at det åpnes for en utnyttelse på 100% BYA for sentrumskvartalene SEN 07, 08, 09 og 10.
Bestemmelsen og «barns utemiljø»
at disse ikke kommer til anvendelse
delen av bykjernen må areal for lek
finnes i park, torg og gateareal som

til kommuneplanen gjelder for nye boligområder . Vi forstår det derfor slik
for utbygging f.eks. innenfor kvartal SEN 07. For den mest sentrale
og opphold ivaretas i de offentlige rom hvor leke- og oppholdsmuligheter
ligger sentralt plassert i forhold til SEN 07, 08, 09 og 10.

Privat oppholdsareal kan sikres i leilighetsbygg eller kombinerte bygg ved balkong eller terrasser i tilknytning
til leilighetene, samt at andre krav til kvalitet (lysforhold) og funksjon/sikkerhet (universell tilgang/brannkrav)
ivaretas.
For å kunne stimulere til bygging av leiligheter i sentrum, trenges det fleksibilitet og vi ber om at det vurderes
en bestemmelse som eksplisitt åpner for parkering på gateplan, i lukket anlegg i bygget enten på gatenivå
eller i underetasje.

Utsnitt planforslag Kopervik 673 med sentrumskvartalene
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Angående

foreslått etasjetall og bygningshøyde

(§ 3-2-3):

Vi mener at foreslått etasjehøyde gradert etter forretnings-, kontor- og boligformål er fornuftig. Vi går ut fra at
utgangspunktet er gatenivå og vil foreslå en presisering om at underetasje eventuell med parkering kommer i
tillegg (jf. vårt argument om 100% BYA). Det kan også være vanskelig å fylle hele gateplanet med i nybygg
med forretninger eller andre publikumsretta funksjoner.

Karmsundsgata

7 – 9, mønehøyde 12-13m fra gateplan

Bakgård Karmsundsgata

5 og 7

Karmsundsgata

Torfæusgaten

5 og 1 (bolig bak varebil)

sett fra Skudenesvegen

1 mot Kinoen

For eksisterende bebyggelse bør det legges til rette for unntak og smidighet i saksbehandlingen i forbindelse
med eventuelle bruksendringer. Dette gjelder forhold til etasjehøyder og %BYA. Ressurs- og miljømessig er
det bedre å kunne tilpasse eksisterende bebyggelse fremfor å måtte rive og bygge nytt, noe også TEK-17
åpner for.
Med vennlig hilsen

Peter Sonnenberg
Kopi: Rano Eiendom AS v/Audun Myre
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