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Deres ref .:

Saksansvarlig

2019

advokat:

Anne Sofie Bjørkholt

Merknad

til endringer

Vi viser til oppdatert
4. februar

i forslag

forslag

til ny interkommunal

2019, samt tilhørende

Vi representerer

Forusbeen

til ny interkommunal

tilleggshøring

kommunedelplan

kommunedelplan

for Forus (IKDP), offentliggjort

med frist 11. mars 2019 kl. 13:00.

50 AS som er grunneier

av Forusbeen

50 med gnr. 15 og bnr. 51, 52 og

179 (Equinor sitt hovedkontor).

I det oppdaterte
«Bevaring
Videre

forslaget

- H570».

kulturmiljø

fremgår

til plankart er eiendommen skravert og beskrevet som blant annet

det av det oppdaterte

hensynssone bevaring»

bokstav

«H570_3 Hovedkontoret
skal forelegges
Reguleringen

der Statoil

byantikvaren

er ikke enig i den foreslåtte

eksistens,

samt (ii) utformingen

forholdene

utdypes nedenfor.

Først og fremst

er grunneier

av dokumentasjonen
annet

publisert

er at bygget

kulturminnedelplan

bestemmelse

ble etablert.

Bygg og anlegg bør bevares.

i det opprinnelige
hensynssonen.

Grunneier

av reguleringsbestemmelsen

og hensynssonens

uenig i at det det skal vedtas en hensynssone
på IKDP sin hjemmeside

representerer

et viktig

av 2011 og Byantikvarens

at bakgrunnen

www.bahr.no

Org.nr:

1524 Vika,

NO 919 513 063

NO-0117

Oslo, Tel:

rekkevidde.

overhodet.

for forslaget

symbol på Norge som oljenasjon.

merknad

av 17. september

BAHR AS
allé 16, Postboks

Alle

tiltak

er uenig i både (i) hensynssonens

Ref.: #8414563/3

Tjuvholmen

til

planforslaget.

at:

Advokatfirmaet

nr. 9.8 om «Retningslinjer

i Stavanger.»

er ny, og var ikke inkludert

Grunneier

blant

planforslagets

b. at:

+47 21 00 00 50 Fax: +47 21 00 00 51

Disse to

Det fremgår

om hensynssone
Det vises her til

2018 hvor det står skrevet

Sal—IR
«I tillegg
ett

må verneformål

av de viktigste

også vurderes/

symbolene

utredes

på fastlandet

for Statoils
for

hovedkvarter,

Stavanger

som må være

som oljeby

og Norge

som

oljenasjon.»
Kommunen
foreta

bes kun om å vurdere/

en selvstendig

vurdering

Vi er enig i at Equinor
oljenasjon,

(tidligere

men ettersom

utrede

spørsmålet

om hensynssone.

Kommunen

har adgang til å

av spørsmålet.
navn: Statoil)

Equinor fremdeles

sitt

driver

hovedkontor

er et viktig

sin virksomhet

symbol

på Norge som

i bygget og har sitt hovedkvarter

der, representerer enhver endring av bygget også et ledd i Equinors pågående oljevirksomhet,
dermed

også Norge som oljenasjon.

på bygget.

Tvert

om vil endringer,

reise og utvikling

i kombinasjon

de for eksempel
alminnelig

oppgraderinger
bygget.

for et av Norges viktigste

strenge restriksjoner

og andre

med oljeeventyrets

ha behov for å utvide

drift

oppdaterte

Bygget som symbol vil ikke forsvinne

på eiendommen.

tiltak

begynnelse.

av at det foretas

demonstrere

selskaper.

Vi ber derfor

om at den foreslåtte

b. endres.

Ordlyden

Ordlyden

i det nåværende

byantikvaren

«alle

vesentlige

tiltak»

inkluderer

innvendige

Dersom eiendommen
innsnevres.

alt

Nærmere

bestemt

tiltak.

for Equinor,

å vedlikeholde

grunneier

ikke nødvendig

hensynssonen

på

å ilegge

tas ut av den

Restriksjoner

for

«alle

rådighetsbegrensning
enn nødvendig

9.8 bokstav

karakter,

b. sier at «alle

i tillegg

av offentlige

for å oppnå

formålet

i bygningsmassen

Vi mener at ordlyden

til

er uforholdsmessig

i bestemmelsen
omfattes

på vesentlige

eventuelt

fasade,

9.8

tiltak

mindre

bred,

9.8 bokstav

og vi

aktiv pleie og bevaring
være

vesentlig

myndigheter

med reguleringen.

være

grunneier

Restriksjoner

for

i

«alle

enn det som er ønskelig.

verdireduserende

skal aldri

Det ville

forhindrer

måte.

(og ikke

på byggets utvendige

som ønskes vernet.

og effektiv

b spisses og

av hensynssonen

endringer

dersom kommunedelplanen

på en forsvarlig

får mindre
vil

endringer

vi at kun bygningsmassen

bygget

tiltak»

pålagt

av planbestemmelsen

skal være så vidtrekkende.

og lokalsamfunnet

at bygningen

og store

kun får anvendelse

utvendige

og oppgradere

kan medføre

til punkt

ber vi om at ordlyden

foreslår

samt at vernet

Det er byggets

forslaget

fra rivning

(søknadspliktige)

skal gis vern,

resten av tomten),

tiltak»

vil

i Stavanger».

kan ikke se noen grunn til at reguleringen

uheldig

flere

planen.

skal forelegges

uttrykk.

ansetter

å legge restriksjoner

Det er på denne måten

Dersom kommunen beholder hensynssonen, ber vi om at utformingen
bokstav

oljevirksomhetens

Dersom Equinor

Vi antar det ikke er ønskelig

og

endringer

for

grunneier.

En

begrense

grunneiers

rådighet

mer

Vern av byggets

utvendige

karakter

kan

oppnås på mildere måte enn foreslått i nåværende IKDP.
Det vises til plan- og bygningslovens
utstrekning»

skal

angi

Miljødepartementet

har

reguleringsplanveileder

hvilke
uttalt

at

hver

restriksjoner

som ikke har hjemmel

mot pbl. 5 12-7, men ettersom

#8414563/3

hva ordlyden

fra 2008. Der uttales

menes

at kommuneplanen

som skal vises og hvilke

seg om

utstrekning"

den overføringsverdi

5 11-8 hvor det fremgår

hensyn

bestemmelse

«nødvendig

må

gjennomgås

bestemmelser

til 5 11-8 om kommuneplan.

Vi mener

kritisk

kun i «nødvendig
som skal gjelde.

utstrekning-

det på side 76 at «Med 5 12-7 sitt

og et saklig begrunnet

5 12-7 gjelder

bestemmelser

slik

at

behov. » Uttalelsen
om hensynssoner
at restriksjoner

innebærer
begrep
det
retter

i sin

"nødvendig

ikke

etableres

seg riktignok

i reguleringsplan,

har

på hele eiendommen
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BFH—IR
ikke har et «saklig grunnet

behov» fordi man kan oppnå formålet

om bevaring av byggets eksterne

uttrykk på annen og mindre inngripende måte.

ltillegg mener vi at ordlyden i planbestemmelsen
byggesaksspørsmål

bør være klarere på at det er kommunen som har

beslutningsmyndigheten

i

som

gjelder

eiendommen,

forelegges byantikvaren.

Vi foreslår derfor at ordlyden i punkt 9.8 bokstav b. endres til: «Vesentlige

endringer på bygningens utvendige uttrykk skal forelegges byantikvaren

selv

om

saken

skal

i Stavanger for uttalelse».

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet

BAHR AS

Maren Aurora Halen
Advokatfullmektig

i
I

Alice

art

Member of the Board of Forusbeen

#841456313

50 AS
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