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lnnspill til kommunedelplan for Harestad
Jeg eier gnr/bnr 49/2 som ligger innenfor dette området

Jeg ønsker at denne eiendommen fortsatt skal være landbruk. Hvis det skal være noe
landbruk igjen innenfor dette området er min eiendom noe av det siste som er igjen. Resten
av området går med til Rogfast og Harestadkrysset.
Når det gjelder ny trafostasjon mener jeg den må kunne plasseres itilknytning til allerede
regulert industri, f eks Mekjarvik. Harestadkrysset har allerede lagt beslag på mye god jord,
og skaldet bygges mer ned på Harestad, vildet ikke være noe igien.
Hvis det skal være noe mening i at det fortsatt skal kunne være landbruk innenfor denne
planen, ber jeg med dette om at gnr/bnr 4912blir regulert til landbruk.

Med hilsen

Arnfinn Sande
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Deres ref

Vår ref.:76000/8305/

Sandnes, den 19. januar 2OL7

RANDABERG KOMMUNE - ARVE HARESTAD M.FL. . GNR. 49 BNR. 1 OG 17
KOMMUNEDETPLAN FOR HARESTAD - PLAN ID 2O15OO1- INNSPILL TIL
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MULIGHETSSTUDIEN

Undertegnede representerer dagens eiere av gnr. 49 bnr. 1 ogLT i Randaberg, og det vises
denne forbindelse til mitt brev av O6.L2.2016 samt møte med rådmann og planetaten den
23.L2.2OL6. I sistnevnte møte ble det avklart at jeg ville komme tilbake med innspill til
mu lighetsstud ien in nen 20.0L.2017 .

i

ogLT i sin disponering av eiendommen bundet av avtale
med Randaberg kommune datert 0L.09.2007. Deler av eiendommen er allerede innløst av
Randaberg kommune med hjemmel i nevnte avtale hvoretter kommunen har opsjon på kjøp
av resterende areal. Forutsetningen for grunneier da kommunen ble gitt opsjon på hele
eiendommen, var en forventning om en høy grad av utnyttelse til utbyggingsformå|. Dette
gjenspeiler seg i avtalen også blant annet ved at grunneier har akseptert båndleggelse av
hele eiendommen. Eiendommen var opprinnelig 180 da hvor 55 da er regulert til boligformål
og innløst av kommunen. Et areal på ca 8 da er avsatt til idrettsanlegg og ca. 60-70 da er
avsatt til grøntstruktur. Det resterende areal av eiendommen og som er omfattet av
kommunedelplan Harestad, antas å utgjøre i overkant av 50 da og er hovedsakelig benevnt
som delområde L i mulighetsstudien.
Som kjent er eiere av gnr. 49 bnr.

1"

Mulighetsstudien er gjennomgått av grunneierne med bakgrunn i ovennevnte avtale og
grunneiernes forutsetninger ved inngåelse av denne avtale.
Grunneierne vil anføre at deres forutsetning har vært at arealet av deres eiendom nå
omfattes av kommunedelplan for Harestad/delområde 1 skal reguleres til boligformå|. Dette
er også tilkjennegitt i avtalen av 01.09.2007 hvor grunneierne er gitt rett til 4
tomter/boligenheter innenfor et fremtidig utbygg¡ngsområde. Et slikt fremtidig
utbyggingsområde kan kun gjelde delområde L ettersom Øvrige areal som ikke er innl6st, er
avsatt til andre formå|.
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Delområde 1 er ligger på et høydedrag og egner seg svært bra til boligformål med flott utsikt
over byfjordinnseilingen og avskjermet fra stØy knyttet til det nye veinettet langs E39. Det
anføres også at det ville være lite hensiktsmessig å la delområde L være igjen som et LNF
område innenfor kommunedelplan for Harestad. Området grenser også til regionalt
grøntdrag som et boligområde innenfor delområde 1 vil ha stor nytte og glede av. En antar
at kommunen vil bruke det regionale grøntdraget som et allsidig område med både
aktivitetsarena og gangveier både gjennom sentrum Øst og nytt idrettsområde. Det sier seg
selv at et boligområde i tilknytning til dette vil være positivt.
For øvrig bemerkes det at ovennevnte avtale forutsetter at grunneier skal kunne holde
tilbake dagens gårdstun (ca. 4 dekar) samt en tomt knyttet til kårhuset (1 dekar) som begge
ligger innenfor delområde L og som ytterligere understreker områdets verdi som
boligområde. Det bemerkes her at det ønskelig at disse arealene nå tillates fradelt slik at
eiendommene kan overskjøtes til dagens eiere.

Grunneierne ber om at disse bemerkninger hensyntas i det videre planarbeid

ed vennlig hilsen
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