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Vår ref.: Saksbehandler/Direkte Telefon: Deres ref.:   Dato: 
2019/1318-3   Kjersti Møllerup Subba/ 56158189  29.03.2019 

 

Gbnr 9/352 - Referat fra oppstartsmøte  

Referatet skal omtale alle temaer som er nødvendige for å klargjøre forutsetningene for det videre 
planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget. 

Møtedato: 14.03.19 

Møtedeltakere 

Forslagsstiller: Uno – X Norge As 

Kontaktperson: Ellen Svendsen 

Telefon: 91393383 E-post: es@unox.no 

Plankonsulent: Muliticonsult AS 

Kontaktperson: Heidi Havelin 

Telefon: 97568909 E-post: Heidi.havelin@multiconsult.no 

Deltakere fra forslagsstiller: 

Uno-X Norge: Ellen Svendsen og Irene Johanson 

Deltagere fra Areal og samfunn: 

Kjersti Møllerup Subba (arealplanlegger/saksbehandler) 
Stein Are Høviskeland (avdelingsingeniør) 
Målfrid Eide (miljøvernleder) 

Øvrige deltakere: 

Cato Haugland Smebye – Askøy brann og redning 
Bjørn-Egil Olsen - Samferdsel 
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1. Forslagsstillers intensjoner med planforslaget 

1.1. Beliggenhet/tilkomst 
Planområdet ligger innenfor forretningsområdet på Juvikflaten, og har tilkomst fra den 
kommunale vegen Juvikflaten. Eiendommen som søkes omregulert er gbnr. 9/352.  

 

 

1.2. Formål, omfang 
 
Forslagsstiller har presentert området og prosjektet slik i innsendt materiell til 
oppstartsmøtet: 
Forslagsstiller ønsker å utarbeide ny detaljregulering av deler av gjeldende plan, for å 
etablere Uno-x automatstasjon på parkeringsområdet til Rema 1000 Askøy, på gbnr. 
9/352. 
Ny Uno-S automatstasjon er tenkt plassert slik at den ikke hindrer annen biltrafikk og 
myke trafikanter som beveger seg i området. 
 

 
Skisse av automatstasjon under og over 
bakken. Skisse: Uno-X 
 

 
Foreløpig plassering av automatstasjon og ID-mast, samt 
manøvreringsareal. Kilde: Uno-X Norge AS 
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Forslagsstillers foreslåtte foreløpige planavgrensning er eiendommen til Rema 1000, 
gbnr. 9/352. 
 

  
 

2. Kommunale planer og føringer 

2.1. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 

 Plankart  

 
Planområdet er avsatt til forretning – nåværende, områdenavn F8.  

 

2.2. Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 
Samfunnsdelen har bl.a. som satsingsområde «den skapende øyen». En av arealstrategiene 
knyttet til satsingsområdet er å sikre god arealutnyttelse og sikre hensynet til estetikk og 
grønnstruktur i eksisterende næringsareal. 

2.3. Kommunale temaplaner 
Se vedlegg (planveileder) for oversikt over kommunale temaplaner.  
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3.  Reguleringsplaner 
 Gjeldende planer  

 
Området er regulert i Plan 425 – Forretningsområde Juvik, gnr. 9, bnr. 148 m.fl. Planen er vedtatt i 

2004. Den aktuelle tomten er regulert til kombinert formål forretning / kontor, med en 
utnyttelsesgrad på BYA 40 %. 

  
 Tilgrensende planer 

 
Nord for planområdet ligger område regulert til boligformål i Plan 311 – Juvikflaten boligområde. 
Planen er vedtatt i 2011. 
 
 

 Planer under arbeid 
Det er ingen planer under arbeid i området. 
 

4. Konsekvensutredning (KU) 
 
Forslagsstiller har gjort en vurdering etter forskriftens § 6 og 8. Planen omfatter ikke tiltak i 
vedlegg I, og faller ikke innunder §6 i forskriften. 
Reguleringsplaner for tiltak i forskriftens vedlegg II  skal alltid konsekvensutredes hvis de kan få 
vesentlig virkninger etter §10, men ikke ha planprogram eller melding. Forslagsstiller viser til at 
vedlegg II tall 3, bokstav c, d og e omfatter Lagring av naturgass på jordoverflaten, lagring av 
brennbar gass under jorden og lagring av fossilt brensel på jordoverflaten. Forslagsstiller 
vurderer at tiltaket omfatter en bensinstasjon, men ikke lagring av drivstoff utover 
drivstofftankene som er koblet til pumpene. Tiltaket faller etter forslagsstillers vurdering dermed 
ikke inn under vedlegg II.  
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Planmyndigheten slutter seg til at planen ikke omfatter tiltak i vedlegg I i forskrift om 
konsekvensutredninger. Vi vurderer at tiltaket eventuelt kan komme inn under vedlegg 2, tall 11, 
bokstav j som gjelder næringsbygg, da bensinstasjon er definert under næringsbebyggelse i 
kartforskriften. Vi ser det likevel ikke aktuelt å kreve konsekvensutredning for tiltaket, da 
bensinstasjonen er planlagt i et eksisterende næringsområde. Kommunen er først og fremst 
interessert i å få nærmere vurdert risikoen i forhold til nærhet til boliger (ca 20 meter) og en stor 
barnehage (ca 100 meter) dersom det skulle skje uønskede hendelser tilknyttet anlegget. Dette 
vil måtte bli en viktig del av ROS-analysen for et videre planarbeid. 

5. Planmyndighetenes vurdering 
 

5.1. Formål 
I gjeldende plan er det omsøkte arealet regulert til forretning / kontor. Ved ny regulering 
må det planlegges et kombinert formål der bensinstasjon inngår sammen med 
forretning.  

5.2. Bebyggelsesmønster og bebyggelsesstruktur  

Arkitektur, estetikk og kvalitet 
Den viste bensinstasjonen er et gitt «konsept», og vil inngå i et allerede utbygd 
næringsområde med store næringsbygg.  

5.3. Grønnstruktur og landskap 

Naturmangfold  
Alle planforslag skal vurderes opp mot Naturmangfoldsloven. 

 
Grønnstruktur 
Ikke aktuelt. 

Terrengbehandling/massebalanse 
Ikke aktuelt. 

Uteoppholdsarealer 
Ikke aktuelt. 

 

5.4. Samferdsel 

Veg og trafikk 
Kommunen er skeptisk til plassering av bensinstasjonen slik den er vist i innsendt 
situasjonsplan. En slik plassering vil sette en begrensning for fremtidig utvikling av krysset 
F562 og den kommunale vegen Kv 1244 Ospedalen. 
Ospedalen X f 562 er et av de mest trafikkbelastede kryss på Askøy.  
Askøy kommune har vært i dialog med Statens vegvesen om en rundkjøring på dette 
punktet. En rundkjøring med tilførselsveier inn i rundkjøringen er svært plasskrevende.  
Kommunen har vært i dialog med Statens vegvesen før oppstartsmøtet, og vegvesenet 
deler kommunens synspunkt vedrørende plasseringen. 
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Det må vurderes en annen plassering lenger mot sørvest for at kommunen skal kunne 
anbefale oppstart av planarbeidet. Ny plassering må vurderes opp mot kjøremønster og 
varelevering slik som i innsendt situasjonsplan. 
 
Plasseringen av ID-masten må vurderes opp mot trafikksikkerhet, slik at den ikke tar 
fokus vekk fra kjørebanen og krysset. Gjeldende vegnormer/håndbøker fra Statens 
Vegvesen må legges til grunn for plasseringen. 

 

Myke trafikanter 
Ved eventuell videre planlegging med endret plassering av bensinstasjonen er det viktig å 
ha fokus på myke trafikanter til fra REMA 1000. 

 

Parkering 
Det må gjøres rede for i planforslaget at det opprettholdes tilstrekkelig antall 
parkeringsplasser for forretningsdelen av planområdet.  

Kollektivtransport 
Ikke aktuelt. 

 
 

5.5. Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser, bl.a. skoleveg, må omtales i planbeskrivelsen. 

 

5.6. Kulturminner, verneverdig kulturmiljøer og landskap 
Ikke aktuelt. 

 

5.7. Risiko og sårbarhet 

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Eventuelle sikkerhetsavstander mot boliger og barnehage må avklares i planprosessen, i 
forhold til ulike hendelser og farer som kan oppstå fra en bensinstasjon. Det ble opplyst i 
møtet fra forslagsstiller at det ikke er noen restriksjoner i dagens regelverk i forhold til 
avstander. Dette må likevel gis fokus i planarbeidet. 

 

Forurensning 
Risiko- og sårbarhetsanalysen må gjøre rede for hvordan eventuelle utslipp håndteres.  

 

Støy 
Ikke aktuelt. 

 

Geotekniske forhold 
Området ligger på en tidligere masseutskiftet myr. 

 

Flom 
Ikke aktuelt. 
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5.8. Nærmiljø 

Naboforhold 
Evt. lysforurensing for nærliggende boliger må vurderes/omtales.  
 
Kvaliteter nærmiljø 
Jf. ovennevnte. 

 

Bygge- og anleggsperioden 
Gjeldende krav og retningslinjer må følges både når det gjelder støy og sikkerhet. 

 

5.9. Helse 

Universell utforming og tilgjengelighet                    
Ikke aktuelt. 
 
Folkehelse  
Ikke aktuelt. 

 

Sjø og Vassdrag 

     Vassdrag 
Området er del av en tidligere myr/bekk som er masseutskiftet. Området har utløp i 
Juvikbekken som er et vassdrag hvor det går opp sjøørret.  
 

 
Utsnitt fra ortofoto 1965 

Kommunaltekniske anlegg 

Vann- og avløp, overvannshåndtering 
 
Kommunens VA-seksjon kan ikke se at tiltaket i utgangspunktet fører til utbygging av VA-
anlegg for kommunal overtagelse (jf plassering i innsendt situasjonsplan til 
oppstartsmøte).  

 
Det må påses at tiltaket ikke kommer i konflikt med eks. kommunale VA-anlegg. 
Konstruksjoner må ikke plasseres nærmere enn 1,5 meter for hver meter VA-
hovedledninger ligger under terrenghøyde. 2 meters dyp ledningsgrøft betinger 3 meters 
avstand osv.  
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Dersom ikke avstandskrav kan innfris må konstruksjonene fundamenteres på fast grunn 
evnt. føres ned minimum 0,5 meter under lavest beliggende punkt på kum eller ledning. 
 
Endret plassering av bensinstasjonen vil kunne føre til at VA-ledninger blir berørt. Kontakt 
VA-seksjonen i forhold til spørsmål om dette. 

 
Vedrørende spørsmål om oljeutskiller må det tas kontakt med VA-seksjonen, forvaltning, 
v/Christine Aase Solberg.           
 

 

 
 

Renovasjon 
Ikke aktuelt med renovasjonsteknisk avfallsplan. Forslagsstiller opplyste i møtet at de 
hadde egne avtaler med firma som holder oppsikt med og tømmer avfallsbeholderne i 
tilknytning til stasjonen. 

 

Reguleringsbestemmelser 

Rekkefølgekrav 
Eventuelle krav til utforming av veger og avkjørsler. 

 

Kart 
Kartgrunnlag 
Basiskart skal være oppdatert og ikke eldre enn 6 mnd. ved innsending av planforslag. 

 
 

Planavgrensning 
Gjeldende planstatus er ikke oppdatert i forhold til faktisk anlagt veganlegg for 
kommunal veg. Ved eventuell videre planlegging vil kommunen stille krav til å ta med 
deler av kommunal veg. 
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Planbetegnelse 
Planbetegnelse vil bli tilsendt sammen med SOSI-fil for plangrense. 

 

Fremdrift 
Undervegsmøter 
Kommunen ønsker god dialog i planprosessen for å sikre unødig tidsbruk hos 
plankonsulenten.  

 

Felles saksbehandling for reguleringsplaner og byggesaker 
Det er anledning til å be om felles behandling av plan og byggesak, jf. pbl. §§ 1-7,12-15 og 
21-4. Dette blir imidlertid ikke anbefalt.  

 

Saksbehandlingstid 
Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og 
senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om 
forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og 
behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig fremme alternative 
forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal 
forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar med 
kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt 
kommunestyret, jf. pbl. §§ 12-11. 

 
Saksbehandlingstiden begynner ikke å løpe før komplett planforslag er mottatt.  

 
Det gjøres oppmerksom på at plansaken vil bli arkivert som ubehandlet dersom det ikke 
er aktivitet i saken innen ett år. Dersom saken likevel ønskes behandlet, må det bes om 
nytt oppstartsmøte.  
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6. Planmyndighetens konklusjon: 
Før oppstart kan anbefales må det innsendes ny situasjonsplan med plassering av bensinstasjon, 
som viser at det er tilstrekkelig areal for å etablere rundkjøring i krysset mellom kommunal veg 
Ospedalen og FV562. 

Følgende utredninger kreves: 
1.1. VAO-rammeplan (dersom eksisterende VA-anlegg blir berørt) 

Det kan bli behov for ytterligere utredninger underveis i planprosessen. 

Planmyndighetene viser for øvrig til kravspesifikasjon i kommunens planveileder. 

 

Vedlegg: 

1 Planveileder Askøy kommune_04042018 


