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KOMMENTARER TIL RÅDMANNENS INNSTILLING I PLANSAK PS 112/2017,  
Detaljreguleringsplan vesterfjæra 

På vegne av Handelsbygg 1 AS oversendes med dette kommentarer til foreliggende saksfremlegg for 
politisk behandling av overnevnte sak. Det påpekes med dette at rådmannens innstilling inneholder 
faktiske feilopplysninger om forslag til detaljreguleringsplan for Vesterfjæra. Utdrag fra innstillingen 
følger under.  
 
 

 
 
I «bakgrunn for avslaget» er det feilaktig opplyst at «planforslaget er regulert til enbruksformål ho-
tell». Av det faktiske planforslaget som ligger til behandling (13,5 daa) er imidlertid kun 1,1 daa av 
anvist til hotellformål i gjeldende kommunedelplan. Planforslagets foreslåtte byggeformål omfatter i 
all hovedsak næringsområde NFB1 i gjeldende kommunedelplan og er således i tråd med gjeldende 
plan. Planområdets marginale berøring av hotellformål H1 i gjeldende KDP er vist med gul skravur i 
figur 1 på neste side.  



 
Figur 1. Planforslagets berøring av H1 vist med gul skravur. Planområdet for øvrig vist med sort skravur. 

 
Videre er det aktuelle arealet – som det beskrives i saksfremlegget- «fysisk avskjært» fra anvist hotell-
formål i kommunedelplanens temakart «siktkorridor». Kommunedelplanen fremhever viktigheten av at 
det settes av en åpen siktkorridor mot sjøen vest for dagens hotell. Dersom man forutsetter at en sikt-
korridor er minimum 8 meter bred for å kunne ivareta sin funksjon vil Rognan hotell i praksis ha en 
gjenværende bredde på 6,5 meter på egen tomt som kan bebygges. Om 4-metersregelen skal overhol-
des gjenstår kun 2,5 meters bredde. I dette ligger en åpenbar forutsetning om at Rognan hotell er av-
hengig av å erverve tilleggsareal for å kunne utvide sin virksomhet. Vi kan vanskelig se hvordan Rognan 



Hotell skal kunne utvide på egen eiendom og samtidig ivareta kommunedelplanens intensjoner. Sam-
menliknet med gjeldende kommuneplans anvisning av hotellformål sikrer planen et langt større areal for 
mulig hotellvirksomhet for fremtiden.  
Siktkorridoren slik den fremkommer av KDP er vist i illustrasjonen under.  
 

 
Figur 2. Siktkorridor fra KDP vist med blå pil. Planområdet vist med grønn farge.  

 



Handelsbygg 1 AS har i løpet av planprosessen hatt dialog med Rognan hotell og har en konstruktiv dia-
log om hotellets muligheter for å utvide på de eiendommer som disponeres av Handelsbygg. Forelig-
gende forslag til detaljreguleringsplan har åpnet for hotellvirksomhet nettopp for å sikre muligheten for 
hotellets mulige fremtidige utvidelse. Lovpålagte medvirkningsaktiviteter i planprosesser er oppfylt i til-
legg til at det avholdes særmøter med hotellets eiere.  
 
Vi tillater oss avslutningsvis til å minne om at en kommunedelplan er en relativt grovmasket plan og at 
hensikten med detaljreguleringsplanener er å avklare forholdet mer detaljert enn hva som er vanlig i 
overordnet plan. Kommunedelplanen tar eksempelvis ikke hensyn til eiendomsforhold som er en grunn-
leggende premiss for å kunne gjennomføre et planforslag. Foreliggende forslag til detaljreguleringsplan 
for Vesterfjæra tar hensyn til gjeldende eiendomsgrenser og gjør en plangjennomføring mulig innenfor 
et kort tidsperspektiv.  
Slik detaljregleringsplanen er utformet er det lagt opp til at eiendommene kan utvikles som urban be-
byggelse med ulike formål i ulike nivåer. I et planfaglig perspektiv åpner foreliggende detaljregulering 
for ønsket utvikling av Rognan sentrum og det bes med dette om at planforslaget vedtas utlagt til of-
fentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven. Det presiseres at utsending av planforslag til hø-
ring og offentlig ettersyn er en del av medvirkningsaktivitetene i planprosessen. Alle berørte har anled-
ning til å komme med sine synspunkter på høringen og innspillene skal behandles. Vi kan med bakgrunn 
i dette ikke se at en utleggelse til offentlig ettersyn vanskeliggjør den ønskede utviklingen av området.  
 
Forslag til vedtak: 
Detaljreguleringsplan for Vesterfjæra sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med 
bestemmelsene i plan- og bygningslovens §12-10.  
 
Vi ber om å bli kontaktet dersom noe er uklart eller mangelfullt.  
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