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1 Kort presentasjon av planområdet/tiltaket 

 Bakgrunn for planarbeidet/historikk 
I 2010 ble det satt i gang et arbeid med å omregulere gjeldende reguleringsplan. Plannavn: 
Dagligvare/bensin Juvik, gnr 9, bnr. 352 m.fl., planID 332.  

Formålet med omreguleringen var å endre til formålet slik at det ble åpning for etablering av 
bensinstasjon. Planforslaget ble i 2011 trukket.  

Forslagsstiller ønsker nå å starte planarbeidet på nytt.  

 Hovedintensjonen med planen 
Forslagsstiller ønsker nå å gå i gang med å utarbeide ny detaljregulering av deler av gjeldende plan, 
for å etablere Uno-X automatstasjon på parkeringsområdet til Rema 1000 Askøy, på g/bnr 9/352. 

 
Figur 1: Eksempel på Uno-X Automatstasjon. Foto: Uno-X Norge AS. 
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2 Kart, illustrasjoner og skisser 
Dagens kundeparkering hos Rema 1000 har god kapasitet. Ny Uno-X Automatstasjon er tenkt 
plassert slik at den ikke hindrer annen biltrafikk og myke trafikanter som beveger seg i området.  

 
Figur 2: Skisse av automatstasjon under og over bakken. Skisse: Uno-X. 

 
Figur 3: Foreløpig plassering av automatstasjon og ID-mast, samt manøvreringsareal. Kilde: Uno-X Norge AS. 

Foreløpig planavgrensning er eiendommen til Rema 1000, gbnr 9/352.  
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Figur 4: Forslag til planavgrensning 

 

3 Planområdet 
Planområdet ligger på Juvikflaten langs fv. 562, i et etablert næringsområde. Planområdet deler 
felles avkjørsel med resten av forretnings- og kontorområdet på Juvikflaten. Planområdet er utbygd 
med bygg for Rema 1000 og parkeringsplasser. Rema 1000 bygget ble oppført i 2005 og er på ca 
1970 m2. Det er i dag 160 bilparkeringsplasser og 9 sykkelparkeringsplasser til butikken.  
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Næringsområdet sør for Rema 1000 er i hovedsak industri/lager. Nord for planområdet er et 
etablert boligfelt. Vest for området er en åtteavdelings barnehage, Læringsverkstedets Du og Jeg 
Juvik. 

4 Forholdet til gjeldende kommuneplan, reguleringsplan og regionale og 
statlige føringer 
I gjeldende kommuneplan (2012-2023) er området avsatt til forretning – nåværende, områdenavn 
F8.  

 
Figur 5: Utsnitt av kommuneplanens arealdel. 

Området er regulert i reguleringsplan for forretningsområde, juvik, gnr.9, bnr. 148 m.fl., planID 425. 
Planen ble godkjent i 2004. 

Regulert formål er forretning/kontor. Grad av utnyttelse for området er 40 % BYA. Bebyggelse kan 
oppføres i inntil tre etasjer.  

 
Figur 6: Utsnitt av gjeldende reguleringsplankart og utsnitt fra planregisteret.  
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Planinitiativet vurderes å ikke være i konflikt med statlige planretningslinjer eller rikspolitiske 
retningslinjer.  

5 Hovedinnhold i planen 
Planlagt nytt arealformål er bensinstasjon/veiserviceanlegg. 

6 Konsekvenser av tiltaket 
Bensinstasjonen i seg selv krever ikke så mye areal, men manøvreringsareal og nytt internt 
kjøremønster krever at 15-20 parkeringsplasser utgår.  

Positive effekter av tiltaket er at en får samlet bilkjøring ved at man får fylt tanken samme sted som 
man storhandler. Etablering av Uno-X på Juvikflaten vil bidra til sunn konkurranse på drivstoff i 
kommunen.  

Tiltaket forventes å ha små konsekvenser for omgivelsene. En problemstilling i planarbeidet vil 
være trafikk.  

7 Vurderinger etter forskrift om konsekvensutredning 
Planinitiativets formål (bensinstasjon) er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan som regulerer 
området til forretning/kontor.  

 Grunnlag 
Planarbeidet er foreløpig bare et planinitiativ og er ikke igangsatt/varslet. Vurderingen av behov for 
konsekvensutredning er utarbeidet som grunnlag til bestilling av oppstartsmøte.  

Reguleringsplanen blir vurdert med bakgrunn av følgende planlagte tiltak: 

- Bensinstasjon på ca 100 m² takflate. 

 Vurdering av om plantiltaket omfattes av forskriftens kap. 2 

7.2.1 Forskriften § 6, Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 
melding 
§ 6 b) Reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg 1. Unntak fra dette er 
reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen.  

Vurdering: 

Planen omfatter ikke tiltak i vedlegg 1, og faller ikke inn under §6  i forskriften. 

7.2.2 Forskriften § 7, «Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke 
har melding» 
Vurdering: 

Planen omfatter bensinstasjon som er et tiltak som skal behandles etter forskrift om håndtering av 
brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. 
Tiltaket krever meldeplikt og samtykke. Tiltaket krever ikke konsekvensutredning.  
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7.2.3 Forskriften §8, «Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn» 

a) Reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal alltid konsekvensutredes hvis de kan få 
vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding.  

 

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. 

Vurdering:  

Tiltaket omfatter en bensinstasjon, men ikke lagring av drivstoff utover drivstofftankene som er 
koblet til pumpene. Tiltaket faller dermed ikke inn under vedlegg II tall 3, bokstav c, d eller e. 

Planen omfatter ikke tiltak i vedlegg II.  

 

Med bakgrunn i vurderingen etter forskriften, utløser reguleringsplanen ikke krav om 
konsekvensutredning eller planprogram.  

Planen faller ikke inn under planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes etter §6, eller inn 
under §8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlig e virkninger for miljø 
eller samfunn. 

Vurderingene er basert på eksisterende kunnskap om området og faglige vurderinger. Virkninger av 
plantiltaket vil gå fram av planbeskrivelsen.  

 

 

 


