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Varsel om oppstart av planarbeid for plan 517 – Forretning/bensinstasjon – gbnr 
9/352, Juvikflaten i Askøy kommune  
 

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-1 og 12-8 blir det med dette varslet igangsettelse av privat 
detaljregulering for forretning/beninstasjon på Juvikflaten, gnr. 9, bnr. 352, i Askøy kommune. 
Forslagsstiller er Uno-X Norge AS og Multiconsult Norge AS er plankonsulent.  
 
Formålet med planarbeidet er å etablere Uno-X automatstasjon på parkeringsområdet til Rema 1000. Ny 
Uno-X automatstasjon er tenkt plassert slik at den i minst mulig grad hindrer annen biltrafikk og myke 
trafikanter som beveger seg i området.  
 
Varslingsområdet er på ca. 11 dekar og avgrenset som vist i kartet under. Endelig planavgrensning 
fastsettes i løpet av planarbeidet. Planområdet ligger innenfor forretningsområdet på Juvikflaten, og har 
adkomst fra den kommunale veien Juvikflaten. Eiendommen som søkes omregulert er gnr. 9, bnr. 352, 
adresse Juvikflaten 11. Området er i dag utbygd med Rema 1000 butikk og parkeringsplasser.  
 

 
Figur 1: Varslingsgrense. 

Til  
Naboer og andre rettighetshavere 
Offentlige høringsinstanser 
Lag og organisasjoner 
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Planstatus og vurdering av krav om konsekvensutredning 

I gjeldende kommuneplan (2012-2023) er området satt av til forretning F8. Området er regulert til 
forretning/kontor i reguleringsplan 115-01 av 2004.  

 

  

Figur 2: Varslingsgrense vist med gjeldende reguleringsplaner til venstre og gjeldende kommuneplan til høyre. 

Planlagt arealformål er kombinert forretning/bensinstasjon. 

Askøy kommune har vurdert at planen ikke utløser krav om behandling etter forskrift om 
konsekvensutredninger. 

Kommentarer, spørsmål eller merknader 

Dette brevet er sendt til naboer, rettighetshavere og offentlige/private instanser, slik at de som ønsker det 
kan komme med innspill til planarbeidet. Varslingsdokumentene kan leses på Multiconsults nettside:  
http://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/ 
 
Merknader til planarbeidet kan sendes skriftlig til: 
 
Multiconsult Norge AS 
Seksjon for arealplan og utredning 
v/ Lise Marie Laskemoen 
Nesttunbrekka 99 
5221 Nesttun 
Eller på e-post: liml@multiconsult.no 
 
Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune, da dette ivaretas samlet av 
Multiconsult. Alle mottatte dokumenter, merknader og lignende blir sendt kommunen sammen med 
planforslaget. 
 
Ved spørsmål kan dere ta kontakt med Lise Marie Laskemoen på e-post liml@multiconsult.no, eller tlf. 
97772250. 
 
Frist for merknader er satt til tirsdag 4. august 2020 

Videre saksgang 

Etter at merknadsfristen er ute, blir merknadene oppsummert og kommentert, og selve planforslaget 
utarbeides. Planforslaget sendes deretter til Askøy kommune for videre saksbehandling. Innkomne 
merknader til oppstart vil følge plansaken.  
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Etter første gangs behandling i kommunen legges planen ut til offentlig ettersyn. Det vil da være en ny 
anledning til å komme med merknader til planforslaget. Merknadene fra høringen vil bli bearbeidet og 
oppsummert, og eventuelle endringer innarbeides i planen som så går til politisk sluttbehandling. Etter 
kommunestyrets behandling vil berørte parter på nytt bli tilskrevet informasjon om vedtak og klageadgang. 

 

 

Med vennlig hilsen, 
 
 
Multiconsult Norge AS 
 
 
 
 
 


