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Første gangs behandling av reguleringsplan for boligfeltet B2
Saken gjelder
Første gangs behandling av reguleringsplan for boligfeltet B2
Sakens bakgrunn og fakta
Husbanken presenterte i april 2005 et forslag om å starte etableringen av et nytt boligfelt på
Prærien som et pilotprosjekt. Prosjektet skulle ha en del særegne kvaliteter som klimatilpasning,
universell utforming og høy arkitektonisk standard. Planen skulle gi beboerne et felt som la vekt
på fellesskap og trivsel og som kunne forlenge sommersesongen i uteområdene. Etter at en
anbudskonkurranse var gjennomført ble Areal Pluss og arkitektfirmaet Larkas leid inn til å
utforme reguleringsplan og boligfelt.
Husbanken har vært med gjennom hele prosessen og har bidratt med kompetanse fra tilsvarende
prosjekter i landet. Klimatilpasningen er utarbeidet av Wind, Snow and Building Technology
A/S og Cowi har hatt forprosjekteringen for kommunaltekniske anlegg.

MU har vært holdt orientert om saken gjennom hele prosessen. (Utvalgssaksnr: 094/05, 047/06,
098/06,029/05)
Rådmannens vurdering
Saksgang:
Saken er nå oppe til førstegangs behandling i MU. Den ble fremmet første gang den 5 April
2005 og har siden vært oppe som orienteringssak 3 ganger. Planoppstart ble varslet 14/5 2005
hvor visjonen og intensjonene med prosjektet ble skissert. Det ble mottatt 7 innspill ifm
oppstartsvarslingen. Innspillene er kommentert i planbeskrivelsen.

Visjoner, intensjoner og forutsetninger:
Prosjektgruppens visjon har hele tiden vært å skape et boligfelt med moderne løsninger i
planarbeid og i valg av tekniske løsninger. Kvaliteter som er særlig vektlagt i prosjektet er:
o Klima
o Universell utforming
o Arkitektonisk uttrykk
o Energieffektivitet
I tillegg skulle det legges vekt på
o Felles energiløsninger
o Et klart skille mellom private boliger og offentlige områder
Intensjonene bak prosjektet har også vært et fokus på beboerne i feltet og ”myke verdier” som
trivsel, felleskap og fritidsmuligheter. Man har derfor gått bort i fra en tradisjonell
villabebyggelse med store hus på store tomter og heller søkt en mer samlende, ”nær” og litt
smålåten måte å planlegge boliger på. Hovedmålgruppe er nyetablerere og småbarnsfamilier.

For å kunne oppfylle visjoner, intensjoner og forutsetninger bak prosjektet har følgende valg
blitt gjort i planarbeidet:
o En felles vei inn i feltet er valgt. Dette gjør at vi kan ha snedeponi langs hele nordsida av
veien og sikrer derfor god brøyting. Veien er også lagt på siden av feltet, -dette for å
unngå trafikk gjennom selve boligfeltet. I de første forslagene skulle dette være en felles
vei med bare en inngang fra nord for å hindre gjennomkjøring. Etter det første
folkemøtet kom det innspill om åpning av adkomst i sør også. Dette ble tatt til følge.
o Fra fellesveien er det valgt tunløsninger inn til boligene. Dette for å sikre god utnyttelse
av feltet, gi feltet et ryddig uttrykk og gi beboerne en følelse av fellesskap. Tunet er et
naturlig sentrum i hver del av boligfeltet som gir rom for sammenkomster, lek og
aktiviteter.
o Feltet ble delt inn i en bebyggelse for offentlige formål og en for privat bebyggelse.
Hammerfest Kommune har allerede behov for areal til offentlige formål, men dette er
ofte vanskelig å kombinere med privat bebyggelse. Løsningen med en felles vei inn i
feltet virker imidlertid som et naturlig skille mellom disse to formålene å gjør B2 særlig
godt egnet for en slik kombinasjon.
o Boligfeltet skal ha to typer bebyggelse. Småhusbebyggelse i en eller to etasjer med
mulighet for dobbelgarasje inntil 50m2 eller rekkehus med garasje på 20 m2. Tomtene
varierer fra 0,5 da til 0,9 da og er tilpasset målgruppen for boligfeltet, dvs barnefamilier
og nye etablerere.

o Husene skal være energieffektive og tilfredsstille de nye kravene som er kommet i
Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk.
o Det tilrettelegges for felles renovasjon og felles energikilder for oppvarming.
o Tunarealene skal opparbeides av kommunen, men vedlikeholdes av beboerne. Dette for å
unngå at noen tun står urørt eller brukes til parkering.
o Det er lagt stor vekt på friområder rundt boligfeltet med mange muligheter for
friluftsaktiviteter. Der i blant en tursti som går rundt hele feltet. Stien vil være opplyst og
vil antagelig bli brukt av alle som bor på Prærien.
o For å ivareta det arkitektoniske helhetsinntrykket har arkitekten og prosjektgruppen laget
en formingsveileder. Det er gjennom den gitt føringer på hvordan boligfeltet og boligene
kan komme til å se ut. Føringen bestemmer utformingen av takvinkel, fargevalg, typer
gjerde, vindusløsninger og lignende. Det å gi retningslinjer av estetisk art er vanskelig og
vil ofte bli gjenstand for stor debatt. Det er likevel vurdert slik at B2 må ha visse
bestemmelser her for å kunne få nettopp det inntrykket av fellesskap og trivsel som er en
viktig del av visjonen bak prosjektet. Målgruppe for veilederen er byggherrer og
tiltakshavere i feltet.
o Utredning på felles energiløsninger er nå under utarbeidelse. Dette på grunn av at
arealdisponeringen av feltet må være på plass før en slik utredning kunne begynne.
Eventuelle endringer i reguleringsplanen som en følge av denne utredningen vil bli
presentert i andre gangs behandling av saken
o Det er satt av areal til fjernvarmeanlegg. Dette fordi det er kommet krav i TEK 2007 om
at boligfelt skal ha enheter med felles energiløsninger.

Klimatilpasning:
Klimatilpasning kom på dagsorden første gang rundt 1990 i Hammerfest. De tydeligste
eksemplene på klimatilpasning er naboer til B2-feltet, nemlig felt IV og felt VI. Fuglenesdalen
er sterkt utsatt for vind, og her er ingen vegetasjon som kan gi ly for vær og vind. For å få
tilsvarende klimatiske forhold på Østlandet må man opp i en høyde på ca. 1200 m over havet.
Enkelte vintre har det vært hyppige og ekstremt store nedbørsmengder i form av snø. Dette har
ført til store problemer for atkomsten til boligene, snøbrøyting og deponering av snø.
Klimatilpasningen i B2 er løst ved at
− Terrenget er skjært ned og planert, slik at ikke snøen fokker seg.
− De interne veiene er lagt parallelt med vindretningen som om vinteren er kald
landvind med snøfokk, retning omtrent nord-sør. Veiene ligger høgt i terrenget, slik
at vinden skal blåse bort snøen.
− Det er lagt en mur mot været i sørvest langs hele feltet. Muren skal virke slik at
snøen blåser over og vekk fra feltet. Feltet er også formet som en ”vinge” for å
forsterke denne effekten. Sammen med plasseringen av husene og takvinkelen skal
dette gjøre at boligfeltet blir lite plaget med snø.
− Hovedveien er lett å brøyte. Det ligger snødeponi langs hele vestsiden av veien.
− Det er laget buffersoner på vest og østsiden av feltet. Boligfeltet skal på grunn av
utformingen blåse rent for sne og sneen skal samle seg i disse buffersonene.

Beskrivelse av boligfeltet:
Boligområdene er organisert i 6 ”tun”, med egen atkomstveg, gjesteparkeringsplass og
fellesområde sentralt i hvert felt. Totalt er det 54 boenheter i feltet (i tillegg kommer de
kommunale boenhetene). Garasjene er plassert nær atkomstvegen, slik at det blir kort vei og lite
snømåking for hver innkjørsel. Garasjene henger sammen med boligene, og en skal i prinsippet
kunne gå tørrskodd fra garasjen til boligen. Denne løsningen har vi veldig gode erfaringer med
fra de andre feltene.
Det er to biloppstillingsplasser pr tomt/enhet, inkludert garasjeplass.
Ved innkjøringen er det gjesteparkeringsplass, med en plass til hver enhet. I tilknytning til disse
parkeringsplassene er det også plass for renovasjon.
Sentralt inne i tunene er det et areal for lek, aktivitet og en sosial samlingsplass som kan
innredes med lekeapparater, bord og benker. Barnas representant i kommunen var veldig
fornøyd med denne utformingen og sier at man ellers i landet har meget gode erfaringer med
slike tunløsninger.
Rundt dette tunet skal det være småhusbebyggelse med eneboliger i en eller to etasjer eller
rekkehus. Husene er plassert i forhold til klima og utsikt etter en egen klimaplan. Det skal være
lune uteplasser i ly for vinden, og det skal være plass til snøopplag på egen tomt.
Boliger til offentlige formål:
Det er satt av et område på 7,7 da til offentlige boligformål. Kommunen får stadig forespørsler
fra foreninger og offentlige institusjoner om areal til offentlige formål. Omsorgsboliger,
eldreboliger, eldresenter og lignende er tilbakevendende tema. Mange sliter med gamle og
dårlige bygg som ikke lenger er egnet for dagens behov. Krisesentret har lenge klaget over for
små og dårlige lokaler og ønsker seg noe nytt. De har krav til universell utforming og må ha alt
på en etasje. Vi har derfor avsatt et område til krisesenter og de ønsker å starte forprosjektering
av et nytt senter i B2 feltet så snart som mulig.
Helt i sørenden med beliggenhet mot Mellomvannet og Turiparken er det satt av areal til en
barnehage. Dette er et sterkt ønske fra kommunens sektor for barnehage. Økt tilflytting og
utbygging gir økt behov for barnehager og det er nødvendig å ha reservetomter for å sikre et
godt tilbud. Barnehageplass er en forutsetning for at småbarnsfamilier skal flytte til
Hammerfest. Tomten er også meget godt egnet for dette formålet. Friområdene, nærhet til
vannet, tursti og stall gjør det til et veldig attraktivt område for barnehage.
Det legges opp til at barnehagen skal kunne brukes til andre aktiviteter på kveldstid og kan
fungere som flerbrukshus for beboere. Sektor for barnehage er positiv til en slik løsning. Se også
planbeskrivelsen og krav til utforming for mer detaljer.
Rådmannen mener at planen for B2 ivaretar intensjonene bak prosjektet på en fin måte.
Vurderingene som er gjort underveis er velbegrunnede og nødvendige grep for å oppnå et
boligfelt som holder høy planmessig kvalitet og foreslår følgende vedtak

Rådmannens forslag til vedtak:

-

Styret for Miljø og Utvikling vedtar i medhold av Plan og bygningslovens § 27-1, at
forslag til reguleringsplan for boligfeltet B2, med tilhørende bestemmelser og
formingsveileder, legges ut til offentlig ettersyn i lovbestemt tid.

Planforslaget annonseres, og berørte parter tilskrives.

Felt B2 Fuglenesdalen, Hammerfest kommune
Dato: 12.02.2008
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1. BAKGRUNN
Areal+ AS er engasjert av Hammerfest kommune til å utarbeide reguleringsplan for felt B2 i
Fuglenesdalen i Hammerfest.
Som underleverandører bruker Areal+ arkitektfirmaet Larkas til å lage illustrasjonsmateriale til
planen og være arkitektonisk rådgiver, og firmaet Cowi til å utarbeide forprosjekt for
kommunaltekniske anlegg.
Oppstartsmøte med kommunen ble holdt 26.-27. april 2007.
Det er etterspørsel etter egen bolig relativt nær sentrum, spesielt for småbarnsfamilier.
Målet for kommunen er å utvikle et boligfelt med god kvalitet og høy trivselsfaktor. Det er
derfor ønske om å lage en detaljert reguleringsplan som ivaretar klimatilpasning,
energieffektivitet, universell utforming (hovedsakelig tilgjengelighet) og tar hensyn til tidligere
erfaringer fra området (felt IV og felt VI).
Husbanken i Hammerfest jobber aktivt med å realisere slike kvaliteter i boligbygging. De
støtter prosjektet og bistår med fagekspertise og finansiering under reguleringsprosessen.
2. VISJON OG MÅLSETTING MED PLANEN

Hammerfest kommune ønsker at det nye boligfeltet skal realisere kvantifiserbare og
etterprøvbare egenskaper hva gjelder klimatilpasning, energieffektivitet og universell utforming.
Det skal tilby gode familieboliger med uteoppholdsplasser som forlenger sommersesongen.
Boligene hver for seg og samlet bør ha høy arkitektonisk kvalitet.
Husbanken ønsker at planarbeidet og realiseringen av området bidrar til kompetanseutvikling,
demonstrerer gjennomførbarheten av boligbygging med høy kvalitet på individuelle tomter og
blir et eksempel til etterfølgelse i regionen.

3. OVERORDNA PLANER, ANDRE PLANER I OMRÅDET
I kommunedelplan for Hammerfest, vedtatt 27.06.1997, er området avsatt til boligområde og
friområde/grøntområde. En liten del av området lengst nordøst omfattes av reguleringsplan for
Fuglenesdalen felt VI, vedtatt 09.06.1982, endret 26.03.1987.
Avinor har utarbeidet forslag til reguleringsplan for utvidelse av flyplassen og ny hovedveg til
boligfeltene. Reguleringsplan for boligfelt B2 grenser inn til denne planen i nordvest og
nordøst.
Hammerfest idrettsråd utarbeidet i 2004 en plan for aktivitets- og nærmiljøanlegg i
Fuglenesdalen, Turiparken. Det er tatt hensyn til hovedelementene i denne planen i arbeidet
med reguleringsplanen.

4. EIERFORHOLD
Oppdraget utføres med Hammerfest kommune som oppdragsgiver og Areal+ som oppdragstaker.
Området er kommunen sin eiendom, og boligfeltet skal bygges ut i kommunens regi.

5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
Planområdet er på ca. 170 dekar og omfatter deler av Fuglenesdalen som ligger nord for
Hammerfest sentrum i en høyde av 80 - 92 meter over havet. Fuglenesdalen har siden midten av
70-tallet vært kommunens hovedområde for boligbygging og er i dag et populært boligområde,
særlig for småbarnsfamilier.
Det ligger flere boligfelt rundt planområdet, blant annet klimafeltene IV og VI. I umiddelbar
nærhet ligger også flerbrukshall, ridesenter, barnehage og butikk. Kortbaneflyplass er nær nabo
til området i nordvest. Planområdet ligger innenfor støysone 1 ihht. Rundskriv T-1442, på lik
linje med flere andre boligfelt i Fuglenesdalen.
Planområdet er avgrensa mot Forsølveien (fylkesveg 391) i sør, Mellomvannet i sørvest, ny
reguleringsplan forflyplassen i nordvest, flerbrukshallen i nord og ny atkomstveg i
reguleringsplan for flyplassen i nordøst.
Terrenget i området er kupert med usammenhengende, tynt dekke over berggrunnen. Bergarten
er kvartsittskifer.
Mellomvannet er et populært fiskevann med en fin ørretstamme og våtmarksområde for ender
og vadefugler. Det er også et viktig rekreasjonsområde der folk bader om sommeren og går på
skøyter om vinteren.
Vassdraget langs Forsølveien – Tvillingvannene – danner en naturlig grøntsone mot vegen og
har stor verdi både for det biologiske mangfoldet og opplevelsen av området.
I forslag til reguleringsplan er vassdraget og randsonene bevart og er tilgjengelige for
allmennheten.

6. KLIMATILPASNING OG SNØDRIFT

Klimatilpasning kom på dagsorden første gang rundt 1990 i Hammerfest. De tydeligste
eksemplene på klimatilpasning er naboer til B2-feltet, nemlig felt IV og felt VI.
Fuglenesdalen er sterkt utsatt for vind, og her er ingen vegetasjon som kan gi ly for vær og vind.
For å få tilsvarende klimatiske forhold på Østlandet må man opp i en høyde på ca. 1200 m over
havet.
Enkelte vintre har det vært hyppige og ekstremt store nedbørsmengder i form av snø. Dette har
ført til store problemer for atkomsten til boligene, snøbrøyting og deponering av snø.
Firmaet Wind, Snow and Building Technology AS, v. Per Arne Sundsbø, har vært involvert i
planprosessen som rådgiver i forhold til klimatilpasning.
Dette er gjort ved at
− Terrenget er skjært ned og planert, slik at det ikke snøen fokker seg.
− De interne vegene er lagt parallelt med vindretningen som om vinteren er kald
landvind med snøfokk, retning omtrent nord-sør. Vegene ligger høgt i terrenget, slik
at vinden skal blåse bort snøen i vegene.

− Samleveg i feltet ligger i samme høyde som byggeområdet inntil, for å unngå at
snøen fokker seg. Det er planlagt tipplasser for snø nordvest for samleveg, ut for de
lokale atkomstvegene.
− I sørøstre kant av byggeområde, inntil
planlagt turveg, er det planlagt en
natursteinmur som mures opp i høgde
med terrenget i byggeområdet. Denne
muren skal ha en estetisk funksjon og
den skal ha en funksjon i forhold til å

styre snøfokk, jfr. figur til venstre. Den ytre skjerming av feltet blir natursteinmur og
buet terreng mellom murene. Den indre skjerming av feltet blir plassering og
utforming av bygninger.
Terrenget i byggeområdet retning nordvest-sørøst skal være tilnærmet flatt, slik at
snøen ikke samler seg.
− Bygningene er plassert slik at det skal bli lune uteplasser i sommerhalvåret, der en
kan nyte morgensol og ettermiddagssol. Det skal være kort veg fra atkomstveg til
garasje, og overbygd passasje fra garasje til bolig.
− Det er plass til snøopplag for rydding av snø på egen tomt.
− Vinduene har en plassering oppe på veggen mot vinden (i sør), slik at de ikke blir
dekket med snø. Jfr. heftet Krav om utforming.
Vurdering av plassering av snøskjermer vil bli gjort etter at feltet er etablert, dersom det skal vise seg å bli nødvendig.

7. ENERGIEFFEKTIVITET
Hammerfest kommune var den første byen i Nord-Europa som leverte elektrisk kraft til gatelys
og husholdninger (1891). I dag utforskes nye alternative energikilder, bl.a. verdens første CO2frie gasskraftverk, vindkraft, elvekraft, tidevannskraft samt lokal bruk av gass. Hammerfest
som ”Multienergibyen” er derfor et sentralt begrep i utviklingen framover.
Det planlegges enkle hus, uten mange vinkler, som er energieffektive. I arbeidet har vi
gjennomgått erfaringer fra tidligere klimafelt når det gjelder plassering/orientering av boliger,
utforming og fordeling av funksjoner
I forslag til nye energikrav i Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK), vil
de nye kravene redusere energibehovet med gjennomsnittlig 25%.
Det skal vurderes alternative energikilder og bruk av fjernvarme i dette prosjektet. Cowi AS
skal utarbeide egen utredning om dette.
Vi viser ellers til heftet Krav om utforming.
Husby Amfi i Stjørdal er
Norges første store
lavenergiprosjekt.
Energibehovet ligger noe
under de nye forskriftene.
Boligene sto ferdig høsten
2005.

8. UNIVERSELL UTFORMING
Kommunen har som mål at området skal være
lett å orientere seg i og bevege seg gjennom for
alle brukere, sommer som vinter. Feltet
planlegges slik at størst mulig del av boligene
kan realiseres med livsløpsstandard.
Dette er ivaretatt ved at
− Eksisterende terreng er ”skjært ned og flatet
ut”, og det blir flatere terreng å bevege seg i.
Dette fører også til små høgdeforskjeller i
terrenget og en stor del boliger med ett plan.
− Samleveg, atkomstveger og turveger er
planlagt for alle brukere, også de med
barnevogn og rullestol.
− Boligfeltet er planlagt med tett utnytting og
korte avstander og lett atkomst til butikk og
bussholdeplass.
− Feltet er planlagt for alle grupper, med
flerbrukshus/barnehage, byggeområde for
offentlige boliger, eneboliger på ett og to plan
og rekkehus.

Bratt nedsenk på grunn av korte
granittsteiner og høge fortau
reduserer framkommeligheten.

9. ARKITEKTUR OG ESTETIKK
Hammerfest er en by med en ualminnelig tydelig bebyggelsesstruktur ved bukta og havna og
vakker tilknytning til landskapet for øvrig. I og med kvalitetene i gjenreisingsstrukturen,
Hesteskoblokka, klimafeltene, de nye høyblokkene i sentrum og ilandføringsanlegget for
Snøhvitgassen på Melkøya, er Hammerfest et sted med en enestående samling arkitektur i
landskap.
Hammerfest fikk byrettigheter i 1789, og byens historie er preget av katastrofer og gjenreising.
Under 2. verdenskrig ble hele regionen rammet av ”den brente jords taktikk”, og Hammerfest
stod igjen med en bygning – kapellet. Hammerfest by ble gjenreist hovedsakelig basert på
eksisterende gatestruktur, men bygningene ble tegnet i tråd med de nyeste idéene og forskningen
til Norges ledende arkitekter på den tiden.
Feltet er planlagt med 11 eneboliger på ett plan, 19 eneboliger på to plan og 24 enheter i 8
rekkehus innenfor byggeområde for boliger.

Det er dessuten planlagt flerbrukshus/barnehage innenfor eget område, og 10 boligenheter og
bygg for krisesenter innenfor område for offentlige boliger.
Klimatilpasning, energieffektivitet, universell utforming og topografi har vært viktige parametre
ved valg av boligtyper.
Reguleringsplan med planbestemmelser viser hvilke boligtyper som kan benyttes innenfor de
ulike områdene. Heftet Krav om utforming inneholder en detaljering av
reguleringsbestemmelsene som er plassert i ramme og en beskrivende tekst.
Plankartet viser påbudte byggelinjer (grov strek) som er juridisk bindende, og omriss av
helebygget (tynn strek) som er retningsgivende. Boligen skal bygges i tilknytning til garasjen
som vist på plankartet.
Elektronisk 3D-modell og fysisk modell viser justert terreng og hvordan boligtypene skal
utformes.

10. PLANFORSLAGET
10.1 Byggeområde generelt
De grunnleggende premissene for utforming av byggeområdene er hensynet til klima,
energieffektivitet, universell utforming og estetikk.
Resultatet som nå foreligger er et tett samarbeid med Per Arne Sundsbø i firmaet Wind, Snow
and Building Technology AS, arkitekt Kåre Sætre i Larkas, Øyvind Hillestad i Cowi,
Husbanken og Hammerfest kommune.
Ut fra erfaringer med eksisterende klimafelt i Fuglenesdalen og Sundsbøs observasjoner
gjennom mange år i området, er byggeområdene med atkomstveger utformet mest mulig
optimalt. Digital terrengmodell for modellering av snødrift og fysisk modell over planforslaget
har også vært grunnlag for de valg som er gjort.
Arkitekt Kåre Sætre har utarbeidet Krav til utforming som skal være juridisk bindende og som
er en detaljering av reguleringsbestemmelsene. Plankartet viser byggelinjer med grov strek for
noen av sidene på bolighus og garasje og er juridisk bindende i reguleringsplanen. De tynne
strekene på byggene er illustrasjon og kun retningsgivende.
10.2 Byggeområde for eneboliger og rekkehus
Boligområdene er organisert i 7 ”tun”, med egen atkomstveg, gjesteparkeringsplass og
fellesområde sentralt i hvert felt.
Garasjene er plassert nær atkomstvegen, slik at det blir kort veg og lite snømåking for hver
innkjørsel. Garasjene henger sammen med boligene, og en skal i prinsippet kunne gå tørrskodd
fra garasjen til boligen.
Det er to biloppstillingsplasser pr tomt/enhet, inkludert garasjeplass.
Ved innkjøringen er det gjesteparkeringsplass, med en plass til hver enhet.
I tilknytning til disse parkeringsplassene er det også plass for renovasjon.
Eventuelt gjerde mellom tomtene kan maksimalt være 1 meter høgt, inkludert evt. mur.
Gjerdene bør kunne demonteres om vinteren for å hindre snøopplag.

Byggeområdene for eneboliger med en etasje og med to etasjer og rekkehus er plassert i forhold
til klima (sol, vind) og utsikt. Det skal være lune uteplasser i ly for vinden, og det skal være
plass til snøopplag på egen tomt.
Sentralt inne i rundkjøringen er det et lite areal for lek, aktivitet og sosial samlingsplass med evt.
bord og benker.
Prinsippene er testet ut i digital 3D-modell og vist på fysisk modell.
Det er i alt planlagt 11 eneboliger i en etasje, 19 eneboliger i to etasjer og 24 enheter i 8
rekkehus innenfor feltet.
10.3 Byggeområde for offentlige boliger
Område for offentlige boliger er planlagt i sørvestre ende av byggeområdet, med fin utsikt over
Mellomvannet og fjorden.
Området er organisert på samme måte som i boligfeltet, med gjesteparkering ved innkjøring til
området, med en parkeringsplass pr. enhet. Her er også plass for renovasjon for området.
Det er planlagt 10 boligenheter og bygg for krisesenter innenfor område for offentlige boliger.
Det skal benyttes de samme prinsippene som i de andre boligfeltene når det gjelder plassering av
bygninger i forhold til klima, universell utforming og estetikk.

10.4 Byggeområde for flerbrukshus/barnehage
Område for flerbrukshus og barnehage er plassert lengst sørvest i området, inntil Turiparken som er et planlagt aktivitets- og nærmiljøanlegg i
Fuglenesdalen.
Bygget/tomten skal kunne ha flere funksjoner, med barnehage med plass til 4 avdelinger på dagtid. Det kan være aktuelt at huset er et
samlingssted for innbyggerne i B2, for aktivitetene i Turiparken og for andre.
På plankartet er bygget hesteskoformet, og en ser for seg at de to ”utstikkerne” mot sør kan være innebygget med glassvegger for å fange opp
varme fra sola. Dette kan fungere som innelekeplass vinterstid for barn i barnehagen.

10.5 Infrastruktur
Cowi AS har utarbeidet eget forprosjekt for de kommunaltekniske anleggene: Veg, vann,
spillvann, overvann, belysning, gangstier, lekeplasser og friområder.
Forprosjektet skal brukes som grunnlag for detaljprosjektering og budsjettering og foreligger i
eget dokument.
Cowi skal også utarbeide en rapport for vurdering av fjernvarme til området.
Det er regulert inn et område for fjernvarmeanlegg i nordøstre hjørne av planområdet.
Det er plassert 2 trafoer innenfor området, i samarbeid med Hammerfest Energi.
Hammerfest lysplan, vedtatt i kommunestyret i Hammerfest 11. mai 2007, danner grunnlag for
planlegging av belysning, i samarbeid med Avinor.

Samleveg har kjørebanebredde 5,0 meter og fortau 2,5 m. Regulert bredde er minimum 12,5
meter. Samleveg med fortau ender i sørøst i fylkesveg 391. Alle kjøreveier planlegges slik at
det ikke legges opp til parkering i veikant eller på veiskulder. Dette er bl.a. for å lette
snøryddingen i feltet.
Sørvest for vegkryss med fylkesveg 391 er det planlagt ny busslomme. Det er planlagt at
eksisterende busslomme flyttes 180 m sørvestover langs fylkesvegen som vist på plankartet.
Det er planlagt opphøyd, ekstra belyst gangfelt over fylkesvegen til eksisterende gang/sykkelveg fra vegkrysset, der fortau kommer inn til fylkesvegen. Det skal også lages en gangvei
fra Felt VI ned til busstoppet. Gangveien følger en eksisterende sti og følger terrenget naturlig.
Ved innkjøring til hvert felt er det lomme på samlevegen som skal være snøtipp. Snøen skyves
fra atkomstvegene og plasseres nordvest for samleveg, der det naturlig samler seg snø om
vinteren og som er vist som snødeponi på plankartet. Fortauet ligger inn mot boligfeltet, mens
det på nordvestre side av samleveg er kantrekkverk og natursteinmur som avslutning mot
friområdet.
Atkomstveger til hvert felt har kjørebanebredde 4,0 meter og regulert bredde 6 meter.
Ved innkjøring til hvert felt er det parkeringsplasser for 1 bil pr enhet i feltet. På
parkeringsplassene skal det også være plass til renovasjon for hvert felt.
I sørøstre kant av byggeområdene skal det mures opp natursteinmur som avslutning av
byggeområdene. Muren går opp fra kant av planlagt turveg som følger langs hele sørøstre side,
svinger ned mot Mellomvannet og kobles til planlagt gang-/sykkelveg i Avinors reguleringsplan
i nordvestre kant av planområdet.
Turvegen har maksimalt 6% stigning og er utformet for bruk av barnevogner, rullestoler og
funksjonshemmede.

10.6 Friområde, Turiparken
Turiparken aktivitets- og nærmiljøanlegg er en del av reguleringsplanen for B2 i Fuglenesdalen.
Flerbrukshus er en del av planene i Turiparken, og dette ligger inne i forslaget til
reguleringsplan for B2.
Andre aktuelle anlegg som kan plasseres, og som ikke kolliderer med reguleringsplanen, er
steinalderboplass/visningsanlegg, fiskebrygge tilrettelagt for funksjonshemmede og
skileikområde. Planlagt turveg gir atkomst til området fra boligfeltet, langs Mellomvannet og til
planlagt gang-/sykkelveg mot flyplassen.

Utsnitt fra plan for Turiparken

10.7 Barn og unge sine interesser
Forslag til reguleringsplan ivaretar godt barn og unge sine interesser.
Innenfor hvert byggeområde er det sentralt planlagt nærlekeplass med trygg lekeplass for de
yngste, samtidig som det kan være en miljøplass for voksne.
Turstien langs vassdraget er tilrettelagt for alle grupper, og er en trygg gangveg, i tillegg til
fortau som går parallelt med samleveg.
Intensjonene i Turiparken er ivaretatt, med plass til aktiviteter for barn og unge.
Flerbrukshus og barnehage kan være tilholdsted for barn og unge på ettermiddags-/kveldstid og i
helger. På dagtid rommer bygget barnehage.

10.8 Risiko- og sårbarhetsanalyse
Risikovurderinger:

Potensielle risikoområder

Sannsynlighet
(tabell 1 under)

Konsekvensvurdering
(tabell 2 under)

1

1

)

)

a) Trafikkstøy/flystøy
Lite sannsynlig

Ufarlig

Lite sannsynlig

Ufarlig

Usannsynlig

Ufarlig

Usannsynlig

Ufarlig

Usannsynlig

Ufarlig

Sannsynlig

Ufarlig

Ikke kjent

Ikke kjent

Usannsynlig

Ufarlig

b) Trafikkstøv
c) Trafikkulykker
d) Snøskred
e) Jord-/leir-/steinras
f) Flom
g) Uvær
h) Radon
i) Kraftledninger
1

) Vurderes i reguleringsplan for Hammerfest lufthavn.

Tabell 1
Begrep
Usannsynlig
Lite sannsynlig
Mindre sannsynlig
Sannsynlig
Meget sannsynlig
Svært sannsynlig

Tabell 2
Begrep
Ufarlig

Menneskelig liv og helse
Ingen personskade, ikke
sykefravær
En viss fare Skade som fører til kortere
sykefravær
Farlig
En alvorlig personskade eller
fraværskade på flere
Kritisk
Kan resultere i død for en
person
Katastrofalt Kan resultere i mange døde

Vurdering av potensielle risikoområder
a) Trafikkstøy/flystøy

Forklaring
Ikke aktuelt i denne sammenhengen
Sjeldnere enn en hendelse pr. 10 år
En gang pr. 10 år eller oftere
En gang pr. 5 år eller oftere
En gang i året eller oftere
Ti ganger i året eller oftere

Miljø (jord, vann, luft, mv.)
Ingen forurensing av omgivelsene.
Mindre ”uregelmessighet” som påviselig ikke
forårsaker skader på dyreliv eller flora.
Utslipp til vann, luft eller jord som kan
forårsake lokale uregelmessigheter.
Utslipp til vann, luft eller jord som kan
foråraske lokale skader.
Utslipp til vann, luft eller jord som kan
forårsake varige skader.

Dette blir vurdert i reguleringsplan for Hammerfest lufthavn, utarbeidet av Avinor. Boligfeltet
ligger i sin helhet utenfor støysonen.
b) Trafikkstøv
Alle trafikerte veger er/skal bli asfaltert, og vi ser ingen fare i at det skal bli trafikkstøv.
c) Trafikkulykker
Det blir redusert fartsgrense inne i boligfeltet, oversiktlig og med fortau for gående langs
samleveg. For de som skal krysse fylkesveg 391 er det planlagt fotgjengerfelt. Fotgjengerfeltet
skal være forhøyet og godt opplyst. Det etableres også fotgjengerfelt der turvegen krysser
samlevegen og der gang og sykkelstien krysser avkjørselen inn til feltet i nordenden. Forholdene
ved alle fotgjengerfelt regnes som oversiktlige.
d) Snøskred
Terrenget i området tilsier at det ikke er fare for snøskred i området.
e) Jord-/leir-/steinras
Terrenget i området tilsier at det ikke er fare for ras i området.

f) Flom
Terrenget i området tilsier at det ikke er fare for flom i området.

g) Uvær
Hensynet til klima har vært en viktig premiss i planarbeidet. WSB Technology AS v. Per Arne
Sundsbø har vært medvirkende i hele planprosessen for å få fram en optimal planløsning i
forhold til snø og vind.
h) Radon
Det er ikke kjent at det har vært gjennomført radonmålinger i området.
i) Kraftledninger
All kraftforsyning til områder går via kabler i bakken.

10.9 Miljøkonsekvenser
a. Støy
Flerbrukshus/barnehage og offentlige boliger ligger innenfor område med støy over 60 db.
Det vil være noe støy fra fylkesveg 391, og trafikken vil være økende når eksisterende veg forbi
flyplassen blir stengt og planlagt, ny veg til boligfeltene åpnes.
Eventuelle tiltak vil bli vurdert i forbindelse med reguleringsplan for Hammerfest lufthavn,
utarbeidet av Avinor.
b. Høyderestriksjonersområder rundt flyplassen
Retningslinjer i reguleringsplan for Hammerfest lufthavn:
”Innenfor restriksjonsområdene gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med koter på
plankartet. For områderbeliggende mellom de viste koter skal høyderestriksjonen beregnes ved
interpolasjon.
Innenfo restriksjonsområdene kan det ikke etableres hindre (bygninger, vegetasjon, anlegg eller
andre innretninger) som overstiger høyderestriksjonene som er angitt på plankartet.
Eksisterende vegetasjon må holdes under hinderflatene.
c. Forurensning og energiforbruk.
I forbindelse med planforslaget skal alternative energikilder utredes.
Det er et mål å planlegge energieffektive boliger i området.

d. Biologisk mangfold
Det er ikke registrert sjeldne arter av noe slag i området. Utenfor byggeområdene vil en ta vare
på mest mulig av eksisterende vegetasjon og terrengformasjoner.

10.10 Arealregnskap
Formål

Areal i m2

Byggeområde

Offentleg
trafikkområde
Friområde
Spesialområde

Boliger
Offentlige boliger
Flerbrukshus/barnehage
Fylkesveg, kommunale veger, annen veggrunn
og gang-/sykkelveg
Annet friområde
Sjø/vassdrag
Sikttrekant
Nettstasjon
Snødeponi

Renovasjon
Fjernvarmeanlegg
Annet fellesområde

Fellesområder
SUM

11.

26734
5931
5333
28899
85230
6094
1108
32
6061
147
726
2207
168502

PLANPROSESS

Forhåndskonferanse

Ide

Varsel

Utarbeide
planforslag

FORSLAGSSTILLER

KOMMUNEN

REGIONALE MYNDIGHETER
NABOER, BERØRTE INTERESSER

SE 50-013

Saksbehandling
1. gang

Planforutsetninger

Gi tidlig
tilbakemelding

Saksbehandling
2. gang

Stadfestet
plan

Offentlig
ettersyn

SE 50-014

Oppstart av planarbeidet ble annonsert i lokale aviser av Hammerfest kommune, og Areal+
sendte ut brev til alle offentlige og private instanser og naboer i brev av 29.05.2007, med frist
for uttalelse den 1. juli 2007.
Areal+ hadde oppstartsmøte med Hammerfest kommune den 26. april 2007 der en bl.a.
gjennomgikk planprosessen og framdriftsplan.

Innkomne merknader i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid:
Offentlige høringsinstanser:
1. Fylkesmannen i Finnmark, brev av 08.06.2007: Fylkesmannen ber om at en i planarbeidet
tar hensyn til:
• Vurdering av krav om konsekvensutredning
• Estetikk i planarbeidet
• Barn og unge sine interesser
• Universell utforming
• Støy
• Friområder og utearealer
• Kantsoner og biologisk mangfold
• Risikovurdering
Kommentarer: Det er tatt hensyn til desse punktene under reguleringsplanarbeidet.
2. Finnmark fylkeskommune, brev av 11.06.2007: Fylkeskommunen viser til Håndbok 49
Småhusområder – Bedre bebyggelsesplan og fortetting med kvalitet.
Det er svært viktig at en tilstreber gode og attraktive lekeområder for barn og unge.
Det anbefales at tiltakshaver utarbeides planbeskrivelse.
Fylkeskommunen er glad for at det legges opp til en planprosess der kvalitet er satt som et
eget mål.
Det er ikke kjent at det finnes automatisk fredete kulturminner i området. Skulle det likevel
under arbeidet dukke opp gjenstander eller spor etter eldre tid, må arbeidet stanses
omgående og melding sendes til fylkeskommunen.
Kommentarer: Det er tatt hensyn til disse punktene under reguleringsplanarbeidet.
3. Statens vegvesen, brev av 19.06.2007: Statens vegvesen viser til at generell byggegrense
mot fylkesveg er 15 meter. Vegvesenet ønsker å begrense antall boligavkjørsler fra
fylkesvegen, på grunn av trafikksikkerhet, trafikkavvikling og vegvedlikehold.
Kommentarer: Det har vært dialog med Statens vegvesen i forbindelse med nedlegging av
eksisterende vegkryss FV 391 og eksisterende samleveg til boligområdene, og planlegging
av nytt vegkryss i reguleringsplan til Avinor. I dialogen har det også vært drøftet nytt
vegkryss mellom FV 391 og samleveg til B2 sør i feltet.
Vegvesenet har ikke noen motforestillinger mot slikt kryss dersom eksisterende vegkryss
stenges.
4. Fylkesmannens landbruksavdeling, brev av 20.06.2007: De viser til at Hammerfest Staller
AS har sine bygninger nær inntil det planlagte boligfeltet og at det kan oppstå konflikt
mellom boligfeltet og aktiviteten på hestesenteret.
Kommentarer: Dette blir tatt til etterretning.
5. Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, brev av 26.06.2007: Ingen merknader.
6. Sametinget, brev av 10.07.2007 og 28.08.2007: Krav om undersøkelser av eventuelt
samiske kulturminner. Det er foretatt undersøkelser, og det er ikke funnet samiske
kulturminner som er til hinder for planen.

Private:

7. Eva Milch, brev av 18.06.2007: Det er ønske om at det skal være en sti rundt
Mellomvannet, med benker og bålplass. Stien må være slik at folk med rullator, barnevogn
etc. også kan bruke den.
Kommentarer: Dette er tatt hensyn til i planen.

12. VEDLEGG
•

Kopi av innkomne merknader ved forhåndsvarslingen.

REGULERINGSPLAN FOR FELT B2 FUGLENESDALEN,
HAMMERFEST KOMMUNE
Dato: 12.02.2008
Reguleringsplanen består av reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og heftet Krav om
utforming som er en videre detaljering av reguleringsbestemmelsene. I tillegg er det
planbeskrivelse.
Formål med planen er å utvikle et boligfelt med god estetisk kvalitet som ivaretar
klimatilpasning, energieffektivitet og universell utforming.
REGULERINGSFORMÅL

Avgrensing av området er vist på plankartet med reguleringsgrense. Innenfor området er arealet
regulert til disse formålene, jfr. plan- og bygningsloven § 25:

PBL § 25.1.1 Byggeområde
•
•

Byggeområde for boliger
Byggeområde for offentlige bygninger
− Offentlige boliger
− Offentlig flerbrukshus/barnehage

PBL § 25.1.3 Trafikkområde
•
•
•
•
•
•
•
•

Kjøreveg, fylkesveg
Bussholdeplass
Annen veggrunn
Kommunal kjøreveg med fortau
Kommunal adkomstveg
Kommunal parkering
Kommunal turveg
Gang og sykkelveg

PBL § 25.1.4 Friområde
•

Annet friområde

PBL § 25.1.6 Spesialområder
•
•
•
•
•

Frisiktsone
Nettstasjon
Snødeponi
Renovasjon
Område for fjernvarmeanlegg

PBL § 25.1.7 Fellesområder

De områdene der denne reguleringsplanen og eksisterende reguleringsplaner overlapper vil de
gamle reguleringsplanene oppheves. Dette gjelder for eksempel der reguleringsplan for B2 og
reguleringsplan for Felt VI overlapper. Reguleringslplanen for Felt VI vil i de områdene følge
planen for B2.
1.

Generelt

1.1

Plassering av bolighus og garasje er vist på plankartet med påbudte byggelinjer (grov
strek) som er juridisk bindende, og omriss av hele bygget (tynn strek) som er
retningsgivende. Boligen skal bygges i tilknytning til garasjen som vist på plankartet.
1.2 Byggegrense mot samleveg er 10 meter fra senterlinje veg. Byggegrense mot atkomstveg
er 4 meter fra senterlinje veg.
1.3
Bygninger skal ha skråtak med takvinkel inntil 6o eller flatt tak. Retning på takhelning er
vist på plankartet. Noen hus vil ha toveis fall på taket. Helningsgraden skal likevel ikke
overstige 6 o.
1.4
Det er ikke tillatt med synlige parabolantenner og andre store antenner.
1.5 Høyde på fylling og skjæring kan maksimalt avvike 1,0 meter fra slik terrenget er
opparbeidet.
1.6 Innenfor hver tomt skal det settes av 2 parkeringsplasser pr. enhet, inkludert
garasjeplass.
1.7
Vedlagt søknad om tillatelse til tiltak skal det følge:
• Klimateknisk vurdering som viser forholdene på byggeområdet og påvirkning av
eksisterende bebyggelse rundt. Beskrivelse av hvordan de klimatiske hensyn er
ivaretatt.
• Redegjørelse for hvordan materialbruk og byggemåte ivaretar aktuelle miljøkrav og
forskriftkrav for energibruk.
• Estetisk redegjørelse som inneholder begrunnelse for fargevalg, arealbruk og valg av
utforming.
• 3D-illustrasjoner som viser bygget/tiltaket og hvordan det samspiller med
omgivelsene.
• Redegjørelse for hvordan hensynet til universell utforming er ivaretatt.
• Situasjonsplan i målestokk 1:200 som inneholder:
− Avgrensninger for planen med omsøkt bygg/tiltak markert, påført piler for
atkomst- og inngangsforhold.
− Terrengforhold vist med eksisterende og prosjekterte koter, nødvendige
punkthøyder.
− Trafikkforhold med kjøreveier og gangveier, plasser og parkering. Atkomst for
gående og kjørende, vegbredder, nødvendig snuplass, framkommelighet for
utrykningskjøretøy/driftskjøretøy, parkering av bil og sykkel, tilgjengelighet for
bevegelseshemmede.
− Tekniske forhold som avrenning, håndtering av overflatevann og arealenes
materialbruk.
− Plassering av tekniske rom og anlegg.
− Utforming av lekeplasser/felles uteområder inkludert belysning
− Evt. støyskjerming og vindskjerming i uterom
− Vegetasjon og grøntanlegg
1.8
1.9

2.

Det er krav om tiltaksklasse 2 for firma som skal ha ansvaret for utforming av boligene.
Utomhusareal skal være opparbeidet før brukstillatelse gis.

Høyder, utnyttingsgrad
Innenfor byggeområdene er det fastsatt følgende høyder og utnyttingsgrad:

Hus nr.

Felleshus/
barnehage
1
2
3
4
5
Hus nr.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Kotehøgde i meter
ferdig
planert terreng
80,5

Kotehøgde i meter maks.
tillatt gesimshøyde

85,6
85,7
86,2
86,6
87,2
Kotehøgde i meter
ferdig
planert terreng
87,2
87,1
86,6
87,2
87,2
87,2
87,7
87,3
87,4
87,6
87,7
87,8
87,4
87,5
87,9
87,3
87,2
87,8
87,2
87,1
87,2
87,3
87,7
87,8
88,7
88,5
87,7
89,2
90,1
90,4
91,1
92,1
92,1

89,8
89,9
92,8
93,2
93,8
Kotehøgde i meter maks.
tillatt gesimshøyde

85,5

93,8
93,7
90,8
91,4
91,4
91,4
94,3
93,9
94,0
94,2
94,3
94,4
91,6
94,1
94,5
93,9
93,8
94,4
91,4
93,7
93,8
93,9
94,3
92,0
92,9
95,1
94,3
95,8
96,7
94,6
97,7
98,7
98,7

Tomteareal m2

Utnyttingsgrad % BYA

5332,8
852,9
623,3
475,5
771,1
740,6
Tomteareal m2

30
28
38
39
24
25
Utnyttingsgrad % BYA

579,6
589,2
671,8
680,8
756,9
666,3
782,6
562,4
464,3
515,7
515,7
490,1
580,5

32
31
35
35
31
35
24
33
40
36
36
38
40

2872,5

25

1885,6

25

590,3
550,2
717,1
573,8
693,8
728,6
608,2
523,2
531,7
579,8
603,0
670,3
2116,2
1475,8

40
34
26
32
27
32
39
35
35
32
30
35
25
40
40

Bortsett fra pipe kan ingen bygningsdel (inkludert evt. rekkverk på veranda) stikke høyere opp enn maksimalt tillatt gesimshøyde på
bygningen.

3.

Rekkefølgebestemmelser

1.10

Felles utomhusarealer skal være ferdig opparbeidet før tomtene deles ut.

1.11
1.12

Nødvendig felles infrastruktur skal være ferdig opparbeidet før tomtene tildeles.
Parkering skal være ferdigstilt innen brukstillatelse gis, og tilgjengelighet for utrykningskjøretøy, varetransport og snørydding skal til
enhver tid være ivaretatt.

4.

1.13

5.

1.14
6.

Byggeområde for eneboliger, Felt 1, 4 og 5

Det kan bygges bolig og garasje som en integrert del av boligen. Garasje kan maksimalt
være 50 m2.
Byggeområde for rekkehus, felt 3 og 6

Det godkjennes 20 m2 garasje pr. enhet.
Byggeområde for offentlige boliger

1.15
1.16
1.17

7.

Det godkjennes 20 m2 garasje pr. enhet for boliger vest for fellesareal og 50 m2 garasje pr. enhet for boliger øst for fellesareal
Maksimalt tillatt gesimshøyde innenfor byggeområdet vest for fellesareal er 6,6 meter over ferdig planert terreng, og maksimalt tillatt
gesimshøyde innenfor byggeområdet øst for fellesareal er 4,2 meter over ferdig planert terreng.
Maksimalt tillatt utnyttingsgrad innenfor området er BYA=30%.

Byggeområde for flerbrukshus/barnehage

1.18
Det skal etableres lekeplass innenfor området som skal brukes av alle brukere av
flerbrukshuset/barnehagen.
1.19 Det er tillatt etablere anlegg som samsvarer med plan for Turiparken.
1.20

Maksimalt tillatt utnyttingsgrad innenfor området er BYA=30%.

PBL § 25.1.3 Offentlige trafikkområder

3.1

Fylkesveg

3.1.1 Offentlig kjøreveg, fylkesveg 391, går sørøst for området. Kommunal samleveg har
avkjøring fra fylkesvegen.
3.1.2 Eksisterende busslomme langs fylkesveg 391 nordøst for planlagt kryss er stengt, og ny
busslomme er planlagt sørvest for, og inntil, planlagt kryss.
3.1.3 Det reguleres inn opphøyd fotgjengerfelt med ekstra belysning som vist på plankartet.
3.2

Kommunal veg, samleveg med fortau

3.2.1 Kommunal veg har asfaltert kjørebredde 5,0 meter og fortau 2,5 meter bredde. Regulert
vegbredde er 12,5 meter.
3.2.2 Vegen kan stenges fysisk for gjennomkjøring.
3.2.3 Det skal være kantrekkverk på nordvestre side av samleveg, unntatt langs lommene for
snøtipp. På utsiden av kantrekkverk skal skråning tilsås.
3.2.4 Det reguleres inn opphøyd fotgjengerfelt med ekstra belysning som vist på plankartet i
vegkryss med ny offentlig veg i nordøst og i kryssing mellom kommunal turveg og
samleveg.

3.3

Kommunal veg, atkomstveg

3.3.1 Kommunale atkomstveger er regulert med 4 meter asfaltert kjørebredde og 6 meter
regulert bredde.
3.4

Kommunal turveg

3.4.1 Kommunal turveg skal opparbeides med 3 meter bredde og skal ha grusdekke av god
kvalitet.
3.4.2 I nordvestre kant av turveg skal det mures natursteinmur som skal ha høyde lik
tilgrensende byggeområde som vist på plankart og 3D terrengmodell. Der det er
fjellskrent fra turvegen o opp i nevnte høyde, skal det ikke mures natursteinmur.

3.4.3 Det skal etableres gangstier fra område 1 til samleveg og fra områdene 2 – 6 til turvegen.
Stien skal avsluttes med rampe eller trapp der høydeforskjellen gjør dette nødvendig.

PBL § 25.1.4 Friområde
4.1

Friområdene er områder for lek og aktivitet og turområde. I friområde kan det bygges
bygg og anlegg som samsvarer med plan for Turiparken. Området skal ikke være
lagerplass for utstyr. I bakken kan det legges ned infrastruktur som kabler og rør.
Lokale lekeplasser kan inneholde bord og benker, postkassestativ og enkle lekeapparat i
henhold til beboerne sine ønsker. Utstyret skal ikke være til hinder for snørydding og –
lagring.

PBL § 25.1.6 Spesialområde
6.1

Frisiktsone
6.1.1
Frisiktsone ved vegkryss mellom fylkesvegen og kommunal veg og mellom
kommunale veger er 10x60 m. I sikttrekanten skal vegetasjon og annet som hindrer sikten
fjernes.

6.2

Nettstasjon

6.2.1 Området er satt av til nettstasjon for området.
6.3

Snødeponi

6.3.1

Område for snødeponi er regulert inn ved snøtipper nord for samleveg.

6.4

Renovasjon

6.4.1 Det kan etableres felles renovasjon med sortering av søppel inntil hver parkeringsplass
ved innkjøring til hvert felt.

PBL § 25.1.7 Fellesområde
7.1

Fellesområder kan inneholde bord og benker, postkassestativ og enkle lekeapparat.
Utstyret skal ikke være til hinder for snørydding og – lagring.

Fellesbestemmelser
•

Kulturminner
Skulle det under byggearbeider komme fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må
arbeidet stanses omgående og melding sendes miljø- og kulturvernavdelingen i Sametinget
og areal- og kulturvernavdelingen i Finnmark fylkeskommune, jfr. Lov om kulturminner av
1978, § 8.

•

Universell utforming
Alle bygg og uteområder skal utformes med tanke på å oppnå størst mulig grad av universell
utforming. Dette skal blant annet løses ved godt utformede gangarealer, tilfredsstillende
stigningsforhold i ramper og materialbruk som letter tilgjengelighet og orienteringsevne.

•

Estetikk
Nybygg skal ivareta god byggeskikk ved klimatilpasset byggeteknikk og ha god estetisk
utforming både i seg selv og i forhold til omgivelsene.
I områder med gjenreisningsbebyggelse tas hensyn til denne byggeskikken.
Skjæringer og fyllinger skal tilsås.
Utvendig belysning skal planlegges i tråd med kommunal veileder.
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VELKOMMEN TIL FUGLENESDALEN FELT B2
1.0 BAKGRUNN
Heftet Krav til utforming er en utfyllende del av reguleringsbestemmelsene. Den skal ivareta
planens intensjoner i planlegging og utbygging og sikre at feltets karakter og kvaliteter ivaretas
etter ferdig utbygging. I Fuglenesdalen er det særlig hensyn til klima som har gitt form til planen
og området, og det er særlig viktig at dette blir ivaretatt.
Utfyllende bestemmelser er plassert i ramme og er juridisk bindende.
Tekst utenfor rammen er beskrivende og retningsgivende.
Krav om utforming skal vedlegges kjøpekontrakten.

2.0 GODKJENNING OG FERDIGSTILLELSE
GODKJENNING
For å ivareta kvalitet ved igangsettingssøknaden, skal tegninger for bygningene sendes til
Hammerfest Kommunes klimautvalg for godkjenning.
Dokumentasjon skal omfatte planer, snitt og fasader i 1:100 eller 1:50.
Plan for utomhusanlegg i målestokk 1:200 med koter på ferdig opparbeidet terreng skal også
godkjennes av Hammerfest Kommunes klimautvalg.
Liste over utvendig materialbruk og utfylt skjekkliste skal vedlegges søknaden.

FERDIGSTILLELSE
Utearealer skal ferdigstilles før ferdigattest gis, også felles uteområder som opparbeides av
kommunen.

Etter overtakelse er boligkjøper ansvarlig for at boligen og tilhørende utearealer vedlikeholdes
og at eventuelle endringer skjer i overensstemmelse med Krav til utforming.

3.0 KRAV TIL UTFORMING
3.1 MATERIALBRUK OG UTFORMING, BOLIGENE
FELLES FOR ALLE DELFELT
Fuglenesdalen felt B2 har delområder med ulike hustyper som skal dekke ulike boligbehov. For
å oppnå størst mulig tilgjengelighet inne på området har det vært nødvendig å endre mye av
opprinnelig terreng. Inntil byggeområdet ønsker man å bevare mest mulig av det opprinnelig
terreng.
Det er et overordna mål å gi bebyggelsen et uttrykk som knytter sammen ulike boligtyper og
fellesanlegg og som gir hele området en enhetlig karakter. Dette gjøres ved felles krav og
retningslinjer for volumoppbygging, takform, material- og fargebruk, dører, vindusåpninger,
detaljering etc.

Felt B2 skal være et foregangsfelt når det gjelder funksjonell utforming og miljø-, energiog klimatiltak. Estetiske verdier skal også ivaretas.
De enkelte bygningselementene som er beskrevet nedenfor vil utdypes med illustrasjoner og
tegninger på de etterfølgende sidene.
UNIVERSELL UTFORMING
Det kreves av boligene i området at både private og offentlige uteområder, inngangspartier og
planløsninger i boligene blir utført på en slik måte at folk med funksjonshemninger lett kan
finne seg til rette. Se NBI 220.300.
I to etasjes boliger må inngangsetasjen ha full tilgjengelighet for rullestol, og ett bad og ett stort
soverom må ligge på inngangsplanet.

MILJØ- OG ENERGITILTAK.
Husene skal bygges som passive energihus, slik at det kreves minimalt energiforbruk. Dette skal
ivaretas ved mye og omhyggelig utført isolasjon i vegger golv og tak, energiøkonomiske
løsninger og orientering som gir maksimal nytte av solinnstråling og som beskytter mot
klimapåkjenninger.

KLIMATILPASSING
Området er planlagt med tanke på klimatilpasning. Dette skjer på forskjellige nivåer, veier og
innganger er lagt slik i terrenget at de skal blåses rene for snø, og at snøen ikke skal fonne seg
foran innganger.
Området er planlagt med tanke på lune private uteplasser og bygningene får farger som samler
og ikke reflekterer varme.

Illustrasjoner fra: Vind og Vær – Håndbok i klimatilpassing av bebyggelse i
vindutsatte strøk i Norge. (Husbanken 1994)
BYGNINGSVOLUM
Bygningsvolumene skal være enkle, rolige og tilpasset terrenget. Klimatilpasning krever at
bygningene får flate eller tilnærmet flate tak, takvinkel inntil 6 grader.
I rekkehusområdene adderes flere enheter til lengre bygningskropper. Ved nivåforskjeller i
terrenget på over 0.5 m, trappes bygningskroppen i rekkehusene, men så langt som mulig skal
trapping unngås. Hvis trapping er nødvendig skal taket på det ene huset skrås slik at det blir
sammenhengende takflate.
Bygningene tilpasses terrenget ved hjelp av forstøtningsmurer og/eller terrassering.
Adderte volumer skal ha en enkel, kubisk form.

YTTERVEGGER
Utvendig panel skal være en av tre følgende:
1. Lektepanel av 148 millimeter brede underliggere, 48 millimeter lekter.
2. Låvepanel (glattpanel), samme bredde.
3. Liggende weatherboards, samme bredde.
I tillegg kan pussa mur benyttes i deler av bygningen. Muren skal gis en nøytral farge, se palett
nr 3.
Trematerialene kan være beiset i farger i palett 1 side 23, det kan være sibirsk lerk, ubehandla
eller behandla med jernvitriol eller giftfritt impregnerte av typen TMF- impregnert,
Royalimpregnert, VisorWood eller tilsvarende som vil mørkne naturlig og vil bevare

trestrukturen synlig.

TAK
Det skal være flate eller tilnærma flate tak (inntil 6 grader) i hele området der det ikke må
tilpasses terrenget ved nivåforskjeller i boligene. Dette gjelder både rekkehus og eneboliger.
Fordi vinden ikke skal få for godt tak, skal det være minimalt takutstikk der det ikke fungerer
som tak over skjermet uteplass. Gesimsene skal avsluttes med et smalt beslag, inntil ti
centimeter høyt, takutstikkene likedan, ikke brede vindskier eller brede forkantbord langs raft.
Takene tekkes med grå papp eller folie. Takmaterialet skal være det samme i ei hel gruppe.
Der garasjetaket skal benyttes til terrasse skal det tekkes med papp eller folie og det skal
benyttes tremmegolv av tre på dette. Ellers skal garasjetak tekkes som boligen.

Bruk knappe detaljer der det er mulig.
Bygninger uten store takutstikk er å foretrekke.
( Fra: Vind og Vær – Håndbok i
klimatilpassing av bebyggelse i vindutsatte
strøk i Norge. Husbanken 1994)

TAKRENNER OG BESLAG
Det skal benyttes sink eller galvanisert plate i alle beslag, takrenner og nedløp. Må ikke males.

YTTERDØRER
Ytterdører skal være glatte med rektangulær form og ha samme farge på dørblad, karm og

sidefelt. Vindu i dør skal ha rektangulær form, uten underdeling eller falske sprosser. Glasslister
og karm skal ha samme farge som dørblad. Farge velges i palett 2.

INNGANGSSONE
Med inngangssone menes området mellom boligenes yttervegger og fellesarealene innen hver
gruppe. Inngangssonen skal struktureres eventuelt underdeles ved hjelp av lette
bygningskonstruksjoner, terrassering med støttemurer i naturstein, definerte uteplasser eller
beplantning. Inngangssonene kan være overbygd fra forkant garasje.
Inngangssonene skal utformes med tanke på rullestolsbrukere og andre med fysiske
funksjonshemninger.
Trapper og ramper skal gis et materiale som ivaretar disse kravene, men av estetiske grunner vil
strekkmetall ikke bli godtatt. Se for øvrig eget kapittel om grøntområder, lekeplasser og felles
uteplasser.

PIPER
Piper skal mures og pusses med brettskurt overflate. Det kan også benyttes stålpiper eller piper
beslått med sink eller galvanisert plate.

UTVENDIGE STOLPER
Utvendige stolper skal ha et rektangulært eller kvadratisk tverrsnitt som er gjennomgående. Det
tillates ikke profilerte søyler.

BALKONGER OG TAKTERRASSER
Der det er lagt til rette for at garasjetakene kan brukes til terrasse, skal de tekkes med papp eller
folie og det skal benyttes tremmegolv av tre på dette. Rekkverk som beskrevet til balkonger
under avsnitt om rekkverk og levegger.
For å oppnå lune uteplasser er to prinsipper aktuelle for utforminga.
1. Det såkalte scooterhjelmprinsippet der uterommet er bygget med en hetteformet skjerm.
2. Det andre prinsippet er å skjerme uteplassen med beplantning og terrengbearbeiding.

UTEPLASSER PÅ TERRENG
Terrasser på bakkeplan kan utføres som enkle rektangulære treplattinger på terrenget, maksimalt
20 cm over planert eller naturlig terreng. Alternativt benyttes skiferheller, brustein eller
kubbegolv.

SOKKEL
Området blir planert så mye at det vil bli uaktuelt med sokkel. Unntak er bebyggelsen i område
for offentlige bygninger.

REKKVERK OG LEVEGGER
Utkragede eller underbygde balkonger skal utføres med rekkverk i spileverk av tre som trekkes
ned forbi bjelkelaget slik at balkongen framstår som en enhetlig og ren form. Rekkverk skal
behandles på samme måte og med samme farge som ytterveggene.
Levegger utføres som tette vegger eller som åpen spilekledning og behandles på samme måte
som ytterveggene. Levegger som står under overbygd terrasse kan gå helt opp til tak. Øvrige
levegger må ha maks høyde 150 cm, maks lengde fra husveggen 5m og ikke nærmere
tomtegrensa enn 2m. Se skisse av gjerde.

GJERDER OG HEKKER
Før gjerder settes opp eller hekker plantes, må det avklares at de ikke fører til problematiske
snøforhold. Der det benyttes gjerder får de samme form som rekkverk. Gjerder som fører til
snøproblemer må konstrueres slik at de kan demonteres om vinteren. Gjerdehøgde maks en
meter inkl. mur. Se skisser.

FORSTØTNINGSMURER
Forstøtningsmurer for å ta opp nivåforskjeller mellom tomter eller mellom tomt og forhage skal
utføres som tørrsteinsmurer i naturstein, gjerne med store blokker. Det kan også benyttes
nettingkasser fylt med knust stein.

3.2 FELLES OG PRIVATE UTEOMRÅDER
FELLES ADKOMST OG TUN

Skisse viser snitt med soneinndeling og utforming av felles adkomst/ tun.
Forhager mot tun og vei: Generelt skal det benyttes skifer, brustein eller kubbegolv i
inngangsparti, kombinert med markdekkende vegetasjon eller tilsådd grus.
Hvert hus bør ha uteområder som gir sol og ly til forskjellig tid på døgnet, forskjellige
vindforhold og utsikt.
Klimaforholdene gjør det ønskelig med minst mulig avstand fra vei til garasjeport og så lite som
mulig fra garasjeportene til inngangen på husene. Dette fører til at adkomstveien ligger som ei
slynge og har avstand maks. to meter til garasjeportene.
For ikke å få for trange gater er det lagt et friområder mellom husrekkene i tunene.
Fra gata til inngangsdøra skal det være overbygd adkomst som skal utformes etter
retningslinjene ovenfor.
Der terrenget er skrånende, vil overgangen mellom adkomstvei og hus på øvre side skilles med
en støttemur. Friområdet skal utformes med tanke på lek og opphold. Ellers bør området ha
plass for nødvendige fellesfunksjoner som postkassestativer, bord og benker for grilling og
uteopphold, lekeapparater etc. Tiltak må ikke hindre snørydding. Parksjefen lager plan og
beskrivelse over fellesområdene.
Boder for søppelbehandling kan legges til felles parkeringsplass ved inngangen til hvert område
Bruk av belegg og vegetasjon markerer forhagene der det ikke er mur.
Lekeplasser og andre funksjoner på fellesområdene inne i rekketunene markeres med vegetasjon
og steinsetting, det må imidlertid plantes slik at det ikke fører til problemer i forhold til snødrift.

TERRENGBEHANDLING I FRIOMRÅDER
Det er et uttalt ønske om at mest mulig av opprinnelig terreng skal bevares i området. Med den
planeringa og sprenginga som er påkrevd for å gi maksimal klimatilpasning, universell uforming
og å komme fram med infrastruktur, vil nok mye av opprinnelig terreng forsvinne innenfor
byggeområdene. Noen knauser vil nok kunne beholdes utenfor byggeområdene.
Friområdene der terrenget må repareres og der det ikke skal være fast dekke må få et tynt
jordlag og sås i til grasmatte, evt. tilplantes med trær/ busker.
LEKEANLEGG I FRIOMRÅDER
Uttrykket på lekeapparater skal være enkelt og funksjonelt og bygges i trematerialer.
Lekeapparatene må utformes og plasseres slik at de ikke hindrer rydding eller deponering av
snø.

En del lekeapparater utføres på dugnad. Parksjefen vil utarbeide en plan over fellesarealene.

PLANTING AV TRÆR OG BUSKER I FRIOMRÅDER
Bygging på områdene vil føre til forandringer i mikroklimaet. Det vil både bli lunere plasser
mellom husene, og sprengning i terrenget og opparbeidelse av infrastruktur, grøfter og veier vil
føre med seg endrete forhold for vegetasjon.
Området vil få et annet preg, og det vil kunne etableres vegetasjon på en helt annen måte enn i
dag. Det er viktig at beplantning skjer på en slik måte at den beriker området og ikke fører til
ulemper for beboerne på grunn av vanskelige snødrifts- og solforhold.
Det må derfor utarbeides en beplantningsplan der disse forholdene blir ivaretatt.

BELYSNINGSPRINSIPP OG VALG AV ARMATURER
Belysningen i Fuglenesdalen felt B2 skal være i samsvar med Hammerfests belysningsplan, og
den skal forsterke den identitet man etterstreber i feltet.
Utvendig belysning skal ha 3-5 lux, 3-6000 Kelvin og kunne styres dynamisk fra en enhet.
Armaturene skal ha en standard på ip65 eller mer slik at det tåler klimaet det settes opp i.
Armaturene skal ikke virke blendene opp eller til siden, men lyse ned på veien. Farge på
stolpene skal være grå grafitt. Belysningen må klareres med Avinor.

På privathus skal en unngå blendende lys.

BYGNINGER PÅ FELLES AREAL
AVFALLSHÅNDTERING
Det kan etableres felles avfallshåndteringsanlegg på fellesområdet eller parkeringsplassen ved
hver husgruppe.
POSTKASSER
Postkassestativer plasseres på friområdet til hver husgruppe.

UTFORMINGSPRINSIPP FOR MUR MOT FRIOMRÅDE I SØRØST
Det mures en tørrmur med stedlig naturstein langs store deler av området. Den blir avbrutt der
terrenget tilsier det og av samleveien og stier fra fellesområdene til kommunal turvei i sørøst.
Nedre kant på muren tilpasses terrengnivået, overkanten går jevnt med (oppfylt) terreng på
boligområdet. Muren vises på planen.
Muren har flere funksjoner: Bedre arealutnyttelse ved at man fyller opp terrenget, den vil danne
en naturlig grense mellom felles og private områder, den vil ha positiv virkning på snødrift både
fra nordøst og fra sørøst, og den vil avgrense området på en vakker måte.
AUTOVERN
Erfaringsmessig vil det legge seg snø rundt autovernet, og man må derfor gi det en spesiell
utforming.
Autovernet plasseres en meter utenfor og en halv meter lavere enn veibanen, og det må ikke
benyttes tradisjonelle autovern, men runde rør. Se skisse. Autovernet brytes ved snøtippene.

FELLES PARKERINGSPLASSER
Felles parkeringsplasser for besøksparkering og utendørs parkering der beboerne har flere biler
er lagt utenfor hvert område. Parkeringsplassene opparbeides og asfalteres, men må legges høyt
i terrenget slik at de blåser reine for snø.
3.4

FARGER
FARGEPALETT FOR BYGNINGER OG UTSTYR

Utgangspunkt for fargesettinga er ønsket om å gi området et enhetlig og rolig preg.
For å få utnytta solinnstrålinga maksimalt skal bygningene holdes i mørke farger.
Trematerialene kan være beiset i farger i palett 1, det kan være sibirsk lerk, ubehandla eller
behandla med jernvitriol eller giftfritt impregnerte materialer av typen TMF- impregnert,
Royalimpregnert, VisorWood eller tilsvarende som vil mørkne naturlig og vil bevare
trestrukturen synlig.
Vindskier, vindusomramminger, rekkverk, postkassestativer, levegger, stolper etc. utføres i
trematerialer og skal overflatebehandles som hovedhus og skal også ha samme farge som huset.
Se palett 1.
På sekundære bygningselementer som vinduer, ytterdører og garasjeporter har vi ønsket å live
opp de mørke hovedfargene, og benytter farger fra palett 2.
Betong og puss holdes ubehandla eller i nøytral farge. Se palett 3.

PALETT 1

S 8505-R80B

PALETT 2

S 2050-Y10R
Y70R

S 4040 -G60Y
S 6030-Y90R

S 8010-G50Y

S 3560-

PALETT 3

S 6005-G70Y
FUGLENESDALEN FELT B2
Dato:……………….

Hus nr.:…………..

SJEKKLISTE

Boliggruppe………

Kotering
UTENDØRSPLAN
Terrasse
Biloppstilling
Levegger
Forstøtningsmurer
Beplantning

Kote golv
HUSFORM

TAK

PIPE

Lengde hus
Bredde hus
Høyde gesims
Høyde møne
Utspring
fasade
Takretning
Takform
Takvinkel
Materiale
Farge
Materiale
Form

BESLAG

Materiale
Farge

VINDUER

Oppdeling
Sprosser
Innlisting

Merknad

Godkjenning avvik

Avvik fra Krav om utforming

Følger Krav om utforming

Data

Sign.:………………

YTTERDØR

SØYLER

KLEDNING

FARGE

GARASJE

BOD

Overflate
Form vindu
Form
Materiale
Materiale
Retning
Kledning
Vinduer/dører
Rekkverk
Levegger

Form
Bredde
Lengde
Kledning
Takvinkel
Takretning
Taktekking
Form
Bredde
Lengde
Vegger
Kledning
Takvinkel
Takretning
Taktekking

ANNET

SENDT I RETUR (ikke godkjent) dato………………………
sign…………………………….
ENDRET

GODKJENT
sign…………………………….

dato……………………..

Saksbehandler: Maria Wirkola
Saksnr.: 2008/352-1/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
11/08
Styret for miljø og utvikling

Møtedato
26.02.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Forslag til planprogram for kommunedelplan for omkjøringsveg/tunnel.
Skissene som viser forslag til bygge- og deleforbud i følgende områder: Prærien, Storsvingen,
Fuglenes, Storvannet, Rypefjord.
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Kommunedelplan for omkjøringsveg/tunnel. Oppstart, planprogram, byggeog deleforbud.
Saken gjelder
Oppstart av arbeidet med kommunedelplan for omkjøringsveg/tunnel – varsel om oppstart,
høring av planprogram. Vurdering av bygge- og deleforbud i områdene som kan bli berørt av
veganlegget.
Sakens bakgrunn og fakta
Bakgrunn for prosjektet var vesentlig økning i trafikken gjennom sentrale deler av Hammerfest
med stor andel av tunge kjøretøy som følge av Snøhvit utbyggingen, samt mangel på
parkeringsplasser i sentrum. Prosjektet skulle vurdere alternativer for omkjøringsveg for å lede
trafikken bort fra sentrum, samt vurdere muligheter for å knytte omkjøringsvegen til
parkeringsanlegg i Salsfjellet.
Hammerfest kommune gjorde sin første henvendelse til Statens vegvesen vedr.omkjøringsveg i
slutten av 2005, og det har vært fortløpende kommunikasjon mellom kommunen og vegvesenet i
denne saken.
I juni 2007 tilbydde kommunen et lån til Statens Vegvesen på tre millioner til utredning av
omkjøringsveg for Hammerfest sentrum.
24.august ble det avhold et møte i Hammerfest mellom Hammerfest kommune og Statens
vegvesen der det ble besluttet at Statens vegvesen skulle gå i gang med utredningen
umiddelbart.

Det ble besluttet at utredningen skulle gjennomføres i form av kommunedelplan med veg som
tema. Tiltaket omfatter store geografiske områder og har store lokale konsekvenser. Det er
derfor viktig å utrede konsekvensene på overordnet nivå. Kommunedelplanen for
omkjøringsveg/tunnel vil på sikt bli integrert i kommunedelplanene for Hammerfest og
Rypefjord når disse skal rulleres. Det skal i tillegg utarbeides reguleringsplaner for de områdene
som vil omfatte fremtidige tunnelpåhugg og nye veganlegg utenfor tunnel før utbyggingen kan
gjennomføres.
Kommunnedelplan med veg som tema faller inn under forskrift om konsekvensutredninger.
Forskriften omhandler regler for innhold i planprogram og KU og saksbehandlingen (kap III).
Det skal utarbeides program for plan- og utredningsarbeidet (§ 5). Hammerfest kommune er
planmyndighet og ansvarlig myndighet (forskriften § 2, 2. ledd). Statens vegvesen er
tiltakshaver og har hjemmel til å drive planlegging etter plan- og bygningslovens § 9-4.
Det ble gjennomført et folkemøte 06.12.07 der de som blir direkte berørt ved eventuell
utbygging ble invitert for å få informasjon om prosjektet og få mulighet til å stille spørsmål.
Styret for Miljø og Utvikling ble orientert om prosjektet på MU-møtet 07.12.07.
Rådmannens vurdering
Dagens utfordringer og ambisjoner
Det er flere utfordringer knyttet til dagens trafikkbilde:
- støy og støv i sentrum av byen og i boligområdene (Fjordavegen og Fuglenesvegen)
- nedsatt trafikksikkerhet, fordi riksvegen går gjennom både byens handlegate og boligområder
med mange myke trafikkanter og avkjørsler
- utilstrekkelig med parkeringsplasser i sentrum, noe som genererer en del ekstra trafikk
- rasfare og ugunstige stigningsforhold på strekningen mellom Saragammen og Rypefjord
- dårlig beredskap med tanke på brann, ambulanse osv. da riksvegen er den eneste forbindelsen
mellom de forskjellige bydelene.
Disse utfordringene ønskes løst i størst mulig grad gjennom deplanen. Ambisjonen er å
tilrettelegge for et attraktivt sentrum med et oversiktlig trafikkbilde, gode og trygge
boligområder, samt bidra positivt for å styrke beredskap og sikkerhet i Hammerfest. En
alternativ veg trasé kan også gi nye muligheter for arealutnyttelse med tanke på både boliger og
næring.
Alternative vegtraseer
Dagens situasjon i sentrale deler av Hammerfest er slik at kombinasjonen vanskelig topografi og
begrenset arealtilgang har bidratt til at de aller fleste områder er nedbygd, og at det derfor kun er
tunnelløsninger som vil kunne endre på trafikksituasjonen.
Vegvesenet har i samarbeid med kommunen skissert noen alternative vegtraseer som skal
utredes videre i løpet av planprosessen:
Saragammen - Rypefjord
• Alternativ 1
• Alternativ 2 (2a/2b)
• Alternativ 3
Jansvannet – Elvetun inkl. parkeringsanlegg i fjell (Kun ètt alternativ)
Elvetun/Breilia – Fuglenesbukta
(Kun étt alternativ)
Disse alternativene er nærmere beskrevet i planprogrammet.

Konsekvenser
Planlegging av omkjøringsveg/tunnel i sentrale deler av Hammerfest og Rypefjord er en
omfattende og krevende oppgave. Et slik utbyggingsprosjekt vil få store konsekvenser for
lokalsamfunnet, både positive og negative. Utfordringen i Hammerfest er at alle tilgjengelige
arealer er utbygd, slik at det er stor sannsynlighet for at de fremtidige vegtraseene vil berøre
eksisterende bebyggelse og viktige natur- og friområder. Planprogrammet beskriver hvilke
konsekvenser som vil bli utredet i forbindelse med planarbeidet, hvilke utredningsmetoder som
vil bli benyttet og hvordan utredningsresultatene vil bli presentert og vurdert.
Bygge- og deleforbud
Med begrensede arealer tilgjengelig er Hammerfest kommune utsatt for et stort press. For å
kunne tilrettelegge for en helhetlig utvikling er det viktig at nye boligområder og
industriområder ses i sammenheng med gode samferdselsløsninger. Topografien, eksisterende
utbyggingsmønster og tekniske forhold gir få muligheter til ny omkjøringsveg/tunnel. Ut fra de
skissene som foreligger per i dag er det meget sannsynlig at noe av eksisterende bebyggelse må
saneres for å gi plass til gode vegløsninger. Hammerfest er inne i en ekspansiv periode hvor det
er stor etterspørsel etter de få arealene som fortsatt er tilgjengelig for utbygging. Mange av disse
ligger i områder som er aktuelle for tunnelpåhugg og nye veganlegg. Det er stor fare for at
arealer som på sikt vil være nødvendige for framtidig vegformål blir bebygd mens planarbeidet
pågår. Ut fra disse forholdene, anses det som nødvendig å nedlegge midlertidig forbud mot
deling og byggearbeid (bygge- og deleforbud) på inntil 2 år etter plan- og bygningslovens §33.
Det foreslås å nedlegge bygge- og deleforbud på alle aktuelle områder for tunnelpåhugg utenom
Saragammen, da dette området per i dag ikke utsettes for byggepress. Dette tiltaket vil være helt
avgjørende for å kunne finne gode løsninger for omkjøringsveg/tunnel og for å unngå
unødvendig sanering av bebyggelse i fremtiden.
Områdene der det foreslås å nedlegge bygge- og deleforbud er vist på vedlagte skisser. Følgende
eiendommer blir helt eller delvis berørt av bygge- og deleforbud:
Prærien
22/340, 22/330, 21/808, 22/212.
Storsvingen
17/1, 17/2, 17/3, 17/157 og 17/164.
Fuglenes
22/2, 22/182, 22/114, 22/15, 22/60, 22/37, 22/209, 22/25, 22/48, 22/49, 22/79, 22/81, 22/79,
22/116, 22/15, 22/2, 22/150, 22/100, 21/201, 21/136, 21/2, 21/807, 21/802.
Storvannet
24/396, 24/423, 23/240, 23/238, 23/312, 23/48, 23/54, 23/54, 23/53, 23/147, 23/85, 23/146,
23/145, 23/144, 23/68, 23/67, 23/49, 23/86, 23/47, 23/145, 24/181, 24/312, 24/227, 24/87,
24/197, 24/303, 24/599, 24/236, 24/190, 24/203, 24/114, 24/115, 24/117, 24/119, 24/54, 24/121,
24/122, 24/156, 24/157.
Rypefjord
16/24, 16/45, 16/200, 16/198, 16/115, 16/270, 16/2, 16/9, 16/27, 16/129, 16/65, 16/8, 16/394,
16/211, 16/27, 16/129, 16/65, 16/86, 16/374, 16/492, 15/127, 15/108, 15/2, 15/3, 15/39, 15/41,
15/82, 15/108, 15/124, 15/125, 15/128, 16/8, 16/14, 16/20, 16/26, 16/33,16/47, 16/86, 16/92,
16/115, 16/196, 16/211, 16/212, 16/271, 16/272, 16/394, 16/404, 16/459, 15/182, 16/492,
15/183.

Berørte parter skal varsles i samsvar med forvaltningslovens kap.IV-VI før Styret for miljø og
utvikling kan treffe vedtak om bygge- og deleforbud.
Veiledende framdriftsplan
Prosess
Utarbeiding av planprogram

Tidspunkt
Januar / februar 2008

Varsel om planstart /
Februar/ mars 2008
Forslag til planprogram på høring
Merknadsbehandling og fastsetting av Mars - mai 2008
planprogram

Bestilling av undersøkelser
Undersøkelser
Analyser og utredning
Offentlig ettersyn

Februar - mai 2008
Mai - oktober 2008
April 2008 - mai 2009
juni - aug 2009

Merknadsbehandling
Vedtak i Hammerfest kommune

sept – nov 2009
Desember 2009

Frist

Høringsfrist min 6 uker
Planprogram fastsettes
innen 10 uker etter
høringsfristen for
planprogram

Høringsfrist for plan med
KU min 6 uker

Konklusjon
En omkjøringsveg/tunnel i Hammerfest sentrum vil gi store positive effekter for sentrale deler
av Hammerfest og Rypefjord og vil skape nye muligheter for arealutnyttelse og byutvikling.
Hammerfest sentrum er allerede kraftig nedbygd og det blir stadig vanskeligere å planlegge et
slikt anlegg. Det er derfor viktig å igangsette arbeidet umiddelbart og skape rom for
planleggingen gjennom å nedlegge bygge- og deleforbud på de områdene som er aktuelle for
tunnelpåhugg og nye veganlegg.
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for miljø og utvikling vedtar at det i samsvar med plan- og bygningslovens §20-5
kunngjøres at arbeid med kommunedelplan for omkjøringsveg/tunnel skal startes opp. Samtidig
legges forslag til planprogram for kommunedelplanen ut til offentlig ettersyn i 6 uker, i samsvar
med Forskrift om konsekvensutredninger §6. MU ber administrasjonen å varsle bygge- og
deleforbud i samsvar med plan- og bygningslovens §33 for områdene som kan bli berørt av
omkjøringsveg/tunnel i henhold til vedlagte skisser.

Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen
Saksnr.: 2008/207-2/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
12/08
Styret for miljø og utvikling

Møtedato
26.02.2008

Saksdokumenter vedlagt:
Søknad om rammetillatelse
Reguleringsbestemmelser
Saksdokumenter ikke vedlagt:

Søknad om rammetillatelse for påbygg/ombygging til boligbygg i Strandgata
53
Saken gjelder
Påbygging og ombygging av tidligere ”Perminor” bygget til leiligheter.
Sakens bakgrunn og fakta
AKS i Drøbak har søkt om tillatelse til å bygge om ”Perminor” bygget til leilighetsbygg.
Tiltakshaver/byggherre er Hammerfestselskapet St Elisabeth AS.
Perminor bygget har i dag 3 etasjer pluss kjeller og loft, og vil etter utbygging bli på 5 etasjer
pluss kjeller. Det tenkes å rive saltaket med skifer, og gjøre loftet om til en full etasje med 5
leiligheter. I 5 etasje vil det bli oppført 1 stk leilighet med tilhørende terrasse på taket. Arealet i
2, 3 og 4 etasje vil gjøres om til 10 leiligheter til sammen 16 leiligheter. Første etasje vil fortsatt
forbeholdes næring, kjelleren vil bli benyttet til boder for den enkelte beboer.

Eksisterende heis blir byttet ut og oppgradert slik at denne går opp til 5 etasje. Det etableres
svalegang med inngang til hver boenhet på nordsiden av bygget, det vil si baksiden.
Takvinkelen vil bli forholdsvis flat med et svakt fall mot baksiden for å unngå nedfall av snø fra
tak mot den trafikkerte Strandgata. Samtidig med ombygging vil det bli lagt ny drenering.
Bygget vil bli etterisolert utvendig, og pusset med en lys farget murpuss. Øvre del av fasaden vil
bli utført i en blanding av trematerialet Kebony, glass, og stål. Kebony er et norskutviklet og
svanemerket produkt med meget lang holdbarhet. Kebony utvikles og produseres i Porsgrunn,
og er en moderne og miljøvennlig impregnering av trematerialer, materialet har et mørkt preg
som kan minne om trematerialet teak. Ved å bruke Kebony forsøker en å gi bygget et eksklusiv
preg med moderne materialer.

Den tette bebyggelsen i front av Strandgata vil skjerme mye for dagslys. En mener derfor at det
vil åpne opp fasaden med mer glass og vinduer, samtidig som en beholder det meste av
eksisterende. Det tas sikte på kombinere samtlige materialer som i dag er i bruk i dette området,
men likevel å gi bygget et moderne arkitektonisk uttrykk som en mener er viktig.
Naboer er varslet, ingen merknader er registrert.
AKS vil sammen med tiltakshaver og Hammerfest Boligbyggelag, opprette et borettslag for det
nye leilighetsbygget. Hammerfest Boligbyggelag er positiv til tiltaket, og har sakt seg villig til å
være foretningsfører.
Området reguleres av sentrumsplanen § 5, Bestemmelser for foretningsbebyggelsen
(S.B/F/K.21) vedtatt 04.09.03.
Her heter det: I områder for bolig/foretning/kontor skal det være foretning; mindre verksteder,
tjenesteyting, forenings-/kurs-/forsamlingslokaler eller servering i gateplan etasje. I etasjene
over denne kan det også være kontor, losjering og/eller bolig.
Bygninger skal kunne oppføres i nabogrense og formålsgrense med den maksimale
bygningshøyden som er vist på planen med kotehøyde. Det kan bygges med fri takform i den
høyden som er anvist på plankartet. Utnyttelsesgraden for området U = 500 %.
- Nybygg skal ivareta god byggeskikk ved klimatilpassa byggeteknikk og fullverdig estetisk
utforming, og bevist holdning til nåværende bebyggelse i planområdet, til tomtesituasjonen og
gjenreisningsbyens struktur og formspråk. Manglende parkering kan dekkes inn ved frikjøp.

Rådmannens vurdering
Perminor bygget har de siste årene hatt funksjon som hybelbygg. I første etasje drives det kafé
/spisested. Det søkes nå om å bygge om de øverste etasjene fra hybler til leiligheter, samt rive
loftetasjen å bygge på to etasjer med leiligheter.
Det vil bli montert ny heis i bygget. Inngang til endeleilighetene blir via åpne svaleganger på
baksiden av bygget. Ut fra erfaringene Tromsø kommune har med svalganger stiller en seg noe
kritisk til slike åpne løsninger.
Svaleganger i vårt klima kan være vanskelig å holde ren for snø i tillegg til at det er vanskelig å
drive vanlig renholdt. Det er imidlertid liten erfaring med slike løsninger i Hammerfest slik at
dette må muligens utprøves før en kan konkludere.
Tillatelse kan i slike tilfeller gis på vilkår om at svaleganger bygges inn i etterkant hvis snø blir
et gjentagende problemer. En senere innbygging av svaleganger vil føre til en brannmessig
utfordring som det allerede nå må tas høyde for ved prosjektering.

Plankartet viser en maksimal bygningshøyde på kote + 21,2 m, tegningene viser at bygget vil få
en høyde på + 20,85m som er innenfor kravet til maksimumshøyden.
Bygget har tilnærmet flatt tak, det kan bygges med fri takform, bygget er derfor innenfor dette
kravet.
Utnyttelsesgraden U = 200 % er innefor kravet på henholdsvis 500 %.

Krav til antall parkeringsplasser blir mindre etter utbygging enn tidligere krav til
parkeringsplasser, krav til parkering er derfor innfridd.
Reguleringsbestemmelsene krever at nybygg skal ivareta god byggeskikk ved klimatilpassa
byggeteknikk og fullverdig estetisk utforming, og bevist holdning til nåværende bebyggelse i
planområdet, til tomtesituasjonen og gjenreisningsbyens struktur og formspråk.
Bygget vil få en takform som skiller seg fra øvrig bebyggelse, og som i mindre grad gjenspeiler
gjenreisningsbyens struktur og formspråk, imidlertid vil bygge få en moderne takform som vil
skille seg ut fra øvrig bebyggelse, og dessuten vil takformen redusere inntrykket av høyde på
bygget samtidig som det gir et rent uttrykk.
Svaleganger er i utgangspunktet lite tilpasset våre klima, slike løsninger kan likevel fungere når
det blir tilpasset våre forhold. Svalegangene er prosjektert med tak og rekkverk.
Søker/prosjekterende er blitt gjort kjent med at administrasjonen er kritisk til åpne løsninger.
Svaleganger må prosjekteres slik at det ikke oppstår snøproblemer. Prosjekterende må derfor ta
høyde for at svalegangene kan innbygges ved snøproblemer.
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av Plan og bygningsloven § 93 gir Styret for miljø og utvikling rammetillatelse for
påbygging/ombygging til boligbygg i Strandgata 53.
Ved prosjekteringen av svalegangene må det tas høyde for at disse må kunne bygges inn ved
eventuelle snøproblemer.

Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen
Saksnr.: 2007/42-3/

Saksfremlegg
Utv.saksnr Utvalg
13/08
Styret for miljø og utvikling

Møtedato
26.02.2008

Saksdokumenter vedlagt:
1 Tegninger ombygging Nybakken 16
2 Reguleringsbestemmelser.pdf
3 Dispensasjonssøknad/situasjonskart/plankart.pdf
Søknad om dispensasjon.
Tegninger.
Reguleringsbestemmelser.
Saksdokumenter ikke vedlagt:
Byggesøknad, nabovarsel

Nybakken 16 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for
bygging av sokkelleilighet. for bygging av sokkelleilighet.
Saken gjelder
Søknad om dispensasjon fra sentrumsplanen i forbindelse med innredning av sokkelleilighet.
Sakens bakgrunn og fakta
Søkeren Suphan Bingøl eier Nybakken 16 som han leier ut. Huset ble kjøpt med tanke på utleie.
Boligen har 2 leiligheter, 1 leilighet i 1 etasje, og 1 leilighet i 2 etasje, sokkeletasje og loft er
ikke innredet for boligformål.
Forutsetningen for å kunne drive utleie økonomisk forsvarlig er ifølge søker at boligen har
minimum 3 leiligheter for utleie, slik det nå er driver han med underskudd.
Han ønsker derfor å innrede leilighet i sokkeletasje slik at han til sammen får 3 leiligheter i
bygget. Samtidig skal det bygges påbygg på inngangsparti, utvendig oppgang til 2 etasje, og
veranda i 1 og 2 etasje mot Skippergata. Naboer er varslet, og ingen merknader er registrert.
Tomta ligger i skrått terreng og har innkjørsel ovenifra fra huset. Dette forholdet gjør at det blir
en trang passasje mellom husets inngangsparti og nabogrense som igjen gjør det vanskelig å få
adkomst til parkering på egen tomt.

I den tida huset ble bygd var ikke krav til parkeringsareal like omfattende som i dag, det ble
derfor tatt lite hensyn til dette ved prosjektering av tomt og bebyggelse.
I dette området er det ikke tillatt med parkering på veien, men det kan gis tillatelse til frikjøp
etter søknad om dette. Krav til antall parkeringsplasser er ifølge parkeringsvedtektene, 1 plass pr
boenhet.
Det vil si at det må kunne etableres 3 parkeringsplasser som utgjør 18 m2 x 3 = 54 m2 på egen
eiendom før at en kan gi tillatelse til bygging av ekstra leilighet. Søkeren mente tidligere at det
var svært vanskelig og å få til dette, og søkte derfor om dispensasjon fra parkeringsvedtektene
og reguleringsbestemmelsene, søknaden ble avslått etter behandling i Det faste utvalget for
plansaker 27.11.07.
Nybakken 16 ligger i et område som i sentrumsplanen benevnes med S. B. 19. I dette området
kan det ifølge reguleringsbestemmelsene bygges bolighus med to etasjer og saltak. Loft kan
innredes. Der terrenget ligger til rette for det kan bolighus ha sokkeletasje pluss 1 etasje og
innredet loft.
Søkeren ønsker å bygge om slik at det blir 2 etasjer pluss sokkeletasje, det søkes derfor om
dispensasjon fra sentrumsplanen § 3 som omhandler dette.
Søkeren har nå fått samtykke fra nabo om å lage en felles avkjøring til eiendommene Nybakken
16 og 18. Avkjøringen vil gå i tomteskille, og gjøre det mulig for begge eiendommer å parkere
på nedsiden av huset.
Rådmannens vurdering
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og parkeringsvedtekter ble første gang behandlet i
Styret for miljø og utvikling 27.11.07, og ble da avslått. Fra administrasjonens side ble den gang
begge søknadene foreslått avslått, fordi det ikke var tilstrekkelig plass til parkering på
eiendommen.
Det er imidlertid nå søkt om å lage parkeringsplass på egen tomt, det er foreligger samtykke fra
nabo i Nybakken 18 om at deler av avkjøringen kan plasseres på hans eiendom. Avkjøringen vil
også gjøre det mulig for Nybakken 18 å anlegge parkeringsplass nedenfor eget hus.
Opparbeidelse av parkeringsplass vil føre til at krav til parkeringsareal på egen tomt i Nybakken
16 blir innfridd. Administrasjonen stiller seg derfor positiv til søknaden om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene i sentrumsplanen § 3.
Rådmannens forslag til vedtak:
I medhold av Plan og bygningsloven § 7 innvilger Det faste utvalget for plansaker søknaden om
dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser § 3, for Hammerfest sentrum.
Søknaden innvilges fordi det vil bli opparbeidet tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser på egen
eiendom.
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Klage på avslag søknad om lokal godkjenning - Rypefjord Brygger AS - TL
Byggservice AS
Saken gjelder
Søknad gjaldt ansvarsrett for utførelse og kontroll av utførelse av tømrer og snekkerarbeider for
Rypefjord Brygger, Bryggerad 1. tiltaksklasse 2.
Plan- og bygningsetaten traff vedtak om å avslå søknad om ansvarsrett, jfr.plan- og
bygningslovens § 93/98, da foretaket ikke kunne få lokal godkjenning for omsøkte fagområder.
Søker sender inn klage på avslag om lokal godkjenning av foretak 11.des.07.
Klage er rettidig innsendt.
Sakens bakgrunn og fakta
Prosjektet gjelder oppførelse av bygning i 4 etasjer for kontor, bolig- og næringsvirksomhet med
et grunnflateareal på 1296 m2. Risikoklasse og brannklasse er henholdsvis: 5/3 og 4/2. Høyeste
dimensjonerende brannklasse gir tiltaksklasse for bygningen, T.kl.3.

Ved opprinnelig søknad om ansvarsrett og lokal godkjenning fra Mur og Tre Holding AS for
funksjonene som utførende (UTF) og kontroll av utførelse (KUT) for innvendige tømrer og
snekkerarbeider, datert 28.08.07, ble det fra myndighetene stilt krav at det skulle være
uavhengig kontroll av utførelsen.
Dette for å unngå egenkontroll, og derved redusere faren for byggefeil for arbeidene med
brannvegger, delevegger, himlinger, laminatgulv og lister. Spesifiserte utvendige arbeider,
montering av platekledning i 1.etasje, samt montering av tak- og gradrenner mellom akser på
tak. Ansøkt tiltaksklasse 2, deler av arbeidene inngår i tiltaksklasse 3.
Opprinnelig søkende foretak knytter da til seg John Arvid Eines som faglig leder. Denne søker
fagområdet kontroll av utførelse(KUT) tiltaksklasse 2.
Bygningsmyndighetene avslo 24.10.07 søknad om lokal godkjenning for opprinnelig foretak, da
denne ikke kunne fremvise å tilfredsstille pbl’s krav til § 93/98. Dette gjaldt ansvarsområdene
ansvarlig utførende for tømmer og snekker arbeider, tiltaksklasse 2 og 3.
Foretaket påklager dette muntlig til myndighetene, som finner grunnlag til å etterprøve vedtaket
med en ny dokumentgjennomgang.
Myndighetene sender ut nytt brev med anmodning om utdypende dokumentasjon for ny
helhetsvurdering av faglig ledelse, datert 05.11.07
På grunn av tidspress i byggesaken settes det en frist for innsendelse av dokumentasjon til
19.11.07.
Faglig leder John Arvid Eines sender da inn ny søknad fra foretaket TL Byggeservice AS.
Denne vurderes av myndighetene til å ikke tilfredsstille krav til gjennomføringsevne, og søknad
avslås 21.11.07.
Rådmannens vurdering
Klager peker til at det er innsendt tilstrekkelige papirer angående krav om utdanning og praksis
innenfor godkjenningsområdet.
Klager påpeker at de omsøkte arbeidsområder skal være i tiltaksklasse 2.
Klager stiller spørsmål ved at det er vist til plan- og bygningsloven (pbl) § 93a om
forhåndskonferanse.
Her siktes det til pbl § 93 ”Tiltak som krever søknad om tillatelse” første ledd bokstav a
”Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon
eller anlegg”.
Videre fremgår det av § 93 b, nr.2 for ansvarlig kontrollerende for utførelse.
Det vises til pbl § 98 der TL Byggservice opplyser at det er sendt inn tilstrekkelig papirer
angående krav om utdanning og praksis innen det enkelte godkjenningsområdet.
Det er innsendt dokumentasjon på:
•
•

Ansvarsrett gitt Økohus Norge A/S, SØK/UTF/KUT, T.kl 2, PRO/KPR T.kl 1 bygninger
og installasjoner. Ved John Arvid Eines. Datert Tromsø byutvikling 25.05.05 vedtak nr
05/562.
Sentral godkjenning for Textura Bolig AS, T.kl 1 for bygninger og installasjoner.

Ikke dokumentert ansatt. Uklart om tiltakshaver i innsendt dokumentasjon er ByggGruppen A/S.
• TL Byggeservice org.nr. 983882668, registrert å drive med vaktmestertjenester.
Ikke dokumentert ansatt faglig leder. Kan ikke gis ansvarsrett T.kl 2 tømmer og
snekkerarbeide. Gjennomføringsevne.
TL Byggservice er ikke kredittverdig i henhold til Credittinform, Foretakssøk-Rapport pr
15.11.2007.
Inkassokrav 20.04.07; Byggesystemer Tromsø AS
Inkassokrav 28.03.07; Arnesen Stormarkeder AS
Tidligere TL byggeservice AS, registrert konkurs 14.06.07.
Tidligere TT Renovering og Montering AS, registrert konkurs 13.11.07
Det vises til brev sendt Mur og Tre Holding AS 05.11.07. Hvor myndighetene ba foretakets
faglige ledelse dokumentere relevant praksis overfor kommunen. Vi ba om dokumentasjon på 3
prosjekter gjennomført i henhold til regelverket. Prosjektene måtte være av tilsvarende størrelse
som det omsøkte. De burde også være av nyere dato. En enkel måte å dokumentere dette var
kopi av tidligere ansvarsretter, ferdigattester og kort prosjektbeskrivelse. Vi understreket her at
dokumentasjonen skulle vise at foretakets faglige ledelse hadde hatt reelt ansvar. Av
dokumentasjon vi mottok på Plan- og utvikling 12.11.07 fra John Arvid Eines vurderte vi at
lokal godkjenning ikke kunne gis. Dette fordi foretaket ikke visste til ivaretakelse av krav i
forskrift om godkjenning av foretak med ansvarsrett.
I tillegg ba vi om å få vite litt om foretakets rutiner for kontroll av utførelse og
avviksbehandling. Herunder kopi av de systemdeler som omhandler dette, samt et par eksempler
på kontroll av utførelse og avviksbehandling fra konkrete prosjekter.
Det er sendt inn sjekklister for byggearbeider som fremviser en del av foretakets rutiner for
kontroll av utførelse og avviksbehandling, 12.11.07. Disse er ikke lagt som vedlegg da de er
foretakets eget rutinesystem.
Til slutt henvises det fra klager til sitat fra ansvarlig søker Per Nystad AS etter telefonmøte med
kommunen: ”Kommunen viser til foretakets dårlige likviditet, samt at faglig leder har vært
ansatt i et firma som er slått konkurs, så dette var den egentlige årsaken til avslaget”.
Ved lokal godkjenning av foretak (ansvarsrett) etter § 16 i forskrift om godkjenning av foretak
for ansvarsrett (GOF) tildeles ansvarsrett på bakgrunn av en helhetsvurdering av foretakets
organisasjon, styringssystem og faglig ledelse. Foretakets pålitelighet og dugelighet er også av
betydning. Formålet med godkjenning for ansvarsrett er å sikre at byggverk blir av god kvalitet,
jf side 34 i veiledning til GOF.
Forholdet at TL Byggservice ikke anses kredittverdig, se vedlegg, og at faglig leder har vært
ansatt i et firma som er slått konkurs er i utgangspunktet ikke en del av vurderingen av faglig
kompetanse etter pbl § 98 og GOF § 11. Dette inngår imidlertid i helhetsvurderingen av
foretaket og er momenter i forhold til foretakets pålitelighet og dugelighet, jf GOF § 16.
Rådmannens forslag til vedtak:
Styret for Miljø og Utvikling tar ikke klagen til følge.
Dette fordi innsendt dokumentasjon ikke tilfredsstiller tiltaksklasse for tiltaket, samt at foretaket
ikke tilfredsstiller krav til pålitelighet og dugelighet.

Klagen oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
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