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Kommunen presenterte planen og deretter ble det gitt innspill fra regionale og statlige etater: 

Fylkesmannen i Rogaland: 

- God flomsikring må utredes og beskrives. 

- Viktig at det blir gode forbindelser til boligområdene rundt sentrum 

- Jernbanen og fv. 504 er tunge barrierer. Flest mulig funksjoner bør samles på en side av 

jernbanen. 

- Varhaug har begrensede muligheter for utvidelser på grunn av langsiktig grense. Det er 

derfor viktig å tenke på at man får en god og effektiv arealutnyttelse som skal dekke 

Varhaugs behov i overskuelig framtid. Føringer for tetthet i RPJ må følges, og man bør ligge 

forholdsvis høyt innenfor det spennet det åpnes for. 

- Kunne gjerne tatt med RPR barn og unge i oversikt over statlige føringer 

- Forståelse for ønsket om tilpasset boligbebyggelse, men må ivareta god utnyttelse og må 

finne en god balanse på dette. Bør ligge i øvre sjikt av retningslinjer i RPJ i så sentrale 

områder. 

Regionalplanavdelingen, Rogaland fylkeskommune: 

- God og oversiktlig plan med gode intensjoner og gode grep, mye i tråd med 

hovedprinsippene i regionalplanen. 

- Utnyttelse: Man har lagt seg i nedre sjikt av RPJ sine føringer. Med tanke på sentral 

plassering forventer vi noe høyere tetthet. Det bør være en differensiering internt i 

planområdet og bestemmelsene bør strammes opp. Når så store områder reguleres bør det 

være mulig å gjøre en helhetlig vurdering av tetthet. Det er viktig at planen er et 

styringsverktøy, og om man legger seg på nedre sjikt så blir den litt svak. 

o Kommunen understreker at dette er snakk om minimum og viste eksempler på mulig 

utbygging i området med vesentlig høyere tetthet. 

- Parkering: Bestemmelsen er veldig knapp, alle formål inkludert. Nivå bør reduseres og det 

bør deles opp på forskjellige formål. 

o Kommunen vil ta en intern differensiering rundt dette. 

- Stiller spørsmål ved frikjøpsordningen og hvordan den skal organiseres. Særlig sett i lys av 

ønske om 50% under bakken. 

- Det mangler krav om felles uteoppholdsareal i tillegg til privat. Dette må innarbeides. 

Regionalplanavdelingen, Rogaland fylkeskommune ettersendte følgende punkt på e-post 8.9.2020: 

- Unntak fra krav om reguleringsplan: § 1.2.1 i bestemmelsene om unntak fra krav om 
reguleringsplan er uklar. Vi ber kommunen konkretisere.  

- Handel: §3.4 i bestemmelsene om handel bør konkretiseres, kortes ned. Fylkeskommunen 
støtter ellers intensjonen i planen om å konsentrere handel til et mer avgrensa sentrum, men 
stiller spørsmål om det er rett grep å åpne for utvidelse av butikksenteret i sør. I 
planbeskrivelsen er det innledningsvis pekt på at: «butikksentra i kvar sin enda av sentrum 
ser ut til å tappa krafta av den midtre delen av sentrum». I og med at handelsanalysen viser 
at det er tilstrekkelig handelsareal i mange år framover i sentrumsgatene, kan en utvidelse av 
butikksenteret bidra til å svekke sentrumskjernen.  



- Fordeling av funksjoner i sentrum: I området avsatt til sentrumsformål er det åpnet for flere 
underformål. Vi ber kommunen vurdere om planen bør gi klarerer føringer for fordeling 
mellom ulike funksjoner. Her tenker vi spesielt på behov for å angi andel (min/maks BRA) for 
bolig.  

 
Kulturavdelingen, Rogaland fylkeskommune: 

- Ikke veldig mange kulturminner innenfor området, men sparebankbygget gjenstår. 

- Positivt at byggehøyder er tilpasset sparbankbygget og at nye bygg skal tilpasses og 

underordnes. 

- Bra at det planlegges for tilgjengelige og aktive fasader som styrker området rundt 

kulturminnene. 

Samferdselsavdelingen, Rogaland fylkeskommune: 

- Det har den seinere tid pågått eller pågår reguleringsplanarbeid som omfatter tiltak på 

fylkesvegnettet. Her kan nevnes rundkjøring i krysset fv. 504 Buevegen x Dysjalandsvegen og 

fotgjengerundergang under fv. 504 i forbindelse med utbygging av Reiestadmarka. Disse 

tiltakene er ikke vist på plankartet for KDP. Reguleringsbestemmelsene § 1.1.4 sier at der det 

er konflikt mellom gjeldende planer og KDP, går KDP foran. For å unngå at bestemmelsen i 

KDP setter reguleringen av nevnte tiltak til side, må plankartet for KDP vise nevnte tiltak. 

Alternativt må bestemmelsen justeres. 

- Med stenging av Ånestadvegen i kryss med fv. 504, vil Dysjalandsvegen få mer trafikk. For å 

bedre fotgjengerkryssingen på strekningen, foreslår kommunen etablering av opphøyde 

gangfelt/fartsreduserende tiltak. I denne forbindelse må plassering og antallet 

krysningssteder nøye vurderes. En må også vurdere virkningen disse tiltakene får støymessig 

for nærliggende bebyggelse. 

- Vi er i utgangspunktet negative til direkteavkjørsler fra Dysjalandsvegen til 

parkeringsplassene nord og sør for rådhuset. Atkomst fra bakenforliggende vegnett må 

vurderes videre. Et X-kryss er dessuten den krysstypen som har høyest ulykkesrisiko, og må 

derfor unngås. Kommunen må påregne merknader og krav i denne forbindelse. 

- Etablering av g/s-veg langs fv. 504 over jernbanebrua vil være utfordrende sett i forhold til 

krav til fri høyde over jernbanesporet.  

- I dag er det en bensinstasjon på område 3A. Området er foreslått omdisponert til 

boliger/forretning/kontor. Ved nevnte omdisponering  vil vi kreve direkteavkjørselen fra fv. 

504 stengt.  

Bane NOR: 

- Fornøyd med at BaneNors arealer er vist som bane, og at det er lagt inn henynssone for 

framtidig utbygging av dobbeltspor. Dette er kommunens eget valg, men det kan gjøre ting 

lettere når det eventuelt startes arbeid med dobbeltspor videre sørover. 

- Krav til ny stasjon og klimabeskyttelse: Egentlig ikke nødvendig å ta med for dette er et krav 

som gjelder uansett. 

- 10.2.3: Krav om jernbanekryssing: «tiltaket skal være etablert eller sikret etablert…» 

Forutsetter at dette gjelder større utbygging, ikke drift og vedlikehold. 

NVE: 

- Planen har bare begrenset berøring med NVEs ansvarsområder. 



- Utredning viser at utfordringer først og fremst er relatert til overvann. Oppfatter ROS dithen 

at det fortsatt utredes flomfare og overvann. 

- Har tatt med mye om overvann, og planen framstår som den ønsker å ivareta dette. Vet at 

kommunen jobber godt med dette. 

- Planen har lagt til rette for en helhetlig grøntstruktur. Kunne gjerne tenkt tilsvarende for blå 

struktur og gjerne tenkt en blågrønn struktur. Lavpunkt bør ikke benyttes til andre funksjoner 

som kan bli skadet av vann. 

- Føringer og retningslinjer: Statlig planretningslinje for klima kan med fordel nevnes i 

innledningen. 

- Det virker som det ønskes å lage en flomvei. Da er det viktig å se på virkningen av tiltaket 

nedstrøms. 


