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Søknad om planjustering - Svanevågen Industriområde og
rammetillatelse for tilbygg og mur - gnr 7 bnr 380
PlanID 19990002-01
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt 18.12.2017.

Bakgrunn
Spar-butikken på gnr 7 bnr 380 har behov for utvidelse for å opprettholde og sikre en forsvarlig drift av
Spar Eigerøy. Fasiliterer for ansatte og løsninger i butikken er ikke optimale for en effektiv drift. Det er
derfor behov for endringer.
Tilbygg vil inneholde lager, kjølerom og fasiliterer for ansatte.
Ved varemottak planlegges takoverbygg ved rampe for varemottak.
Mur mot fortau vil gi bedre arealutnyttelse ifb med parkering og p-arealene vil bli mer brukervennlige.
Mur mot gnr 7 bnr 482 vil tilføre bedre visuelle kvaliteter.

Planlagt tiltak medfører dermed behov for planjustering hva gjelder byggegrense og tillatt BRA, fastsatt i
planbestemmelsen § 4.3 bokstav b).
Dette er nødvendige grep for å sikre og opprettholde nærbutikk på Eierøy frem til gitt rekkefølgekrav i
planbestemmelsen § 2.1 blir gjennomført slik at arbeider på BKB2 kan omsøkes og igangsettes.

Byggegrense søkes justert som vist på innsendt situasjonsplan. 

Når det gjelder planens arealbegrensing i § 4.3 bokstav b) søkes den endret til 650 m2 BRA.
Det vil være behov for å endre fastsatt utnyttelsesgrad på 45 %. Etter utbygging som omsøkt, vil
utnyttelsesgraden være 44,9 %.

Forslag til endring i planbestemmelsen § 4.3
4.3 Kombinert Bolig, kontor, tjenesteyting BKB1
b) Maksimal utnyttelsesgrad er BYA = 48 %. 3 Samlet bruksareal for handelsvirksomheter i BKBI skal ikke
overstige 650 m2 BRA.

Nabovarsel 
Det er foretatt nabovarsling. Det er ikke mottatt merknader.
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Arbeidstilsynet
Det foreligger samtykke fra Arbeidstilsynet.

Det anmodes om at søknad om mindre planjustering samt søknad om rammetillatelse for tilbygg blir gitt
prioritet og behandlet paralellt da det er av stor betydning for å opprettholde nærbutikk, sikre
arbeidsplasser og opprettholde byggeaktivitet for lokale entreprenører og byggefirma i tiden som kommer.

Melding om vedtak sendes Dalane Byggsøk AS
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Erik S Gotfredsen
Dalane Byggsøk AS


