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6868 GAUPN E

Svar - Luster - Reguleringsplan Dale sentrum - fråfall av motsegn

Vi syner til dykka r brev av 10. mai 2017 med melding om vedtak i Plan - og forvaltningss tyret, FPV
sak 19/17, om Sogn og Fjordane fylkeskommune si motsegn mo t Reguleringsplan Dale sentrum,
d er Pl an - og forvaltningsstyret i Luster kommune gjorde fyljande vedtak:

« Luster kommune legg opp til slik utforming av planframlegg og handsaming av saka:
Parkering v/Prestegardshagen skal basere seg på løysing frå 1. gongs utlegging til
ettersyn.
Busstopp skal basere seg på løysing frå 1. gongs utlegging til ettersyn.

Dei som har kome med innspel til planen skal tilskrivast med informasjon om valt løysing.
Saka vert lagt fram igjen for PFS 06.06 som gir tilråding til kommunestyret. »

Når det gjeld føresegner til planframlegget vil Plan - og forvaltningsstyret i Luster kommune t a inn
framlegg til føresegner frå Riksantikvaren knytt til omsynssone for SPA4 og felles føresegner for
bygningar og anlegg nær kyrkja.

Sogn og Fjordane fylkeskommune si motsegn mot Reguleringsplan Dale sentrum
Sogn og Fjordane fylkeskommune si motsegn ti l reguleringsplanen omfatta utvidinga av
parkeringsarealet på SPA4 i prestegardshagen , jf f ylkesutvalet sitt vedtak i FU - sak 22/17.
Grunngjevinga for motsegna var at utvidinga av parkeringsarealet i prestegardshagen ville føre til
eit vesentleg tap av dei kulturhistoriske verdiane til det freda anlegget.

Vedtaket i Plan - og forvaltningsstyret går ut på at ein no går tilbake til utstrekkinga av SPA4 slik
den var på første gongs høyring. I tillegg vil dei ta inn Riksantikvaren sine framlegg til føresegner
knytt til omsynssone for SPA4 og fellesføresegner for bygningar og an legg nær kyrkja. Dersom
Luster kommune går tilbake til plangrensen for SPA4 slik dei var i første gongs høyring , tek inn
Riksantikvaren sine framlegg til føresegner for SPA4 og felles føresegner for bygningar og anlegg
nær kyrkja , fell grunnlaget for fylke skommunen si motsegn mot planen vekk.

Konklusjon
Dersom Luster kommunestyre gjer vedtak i tråd med vedtak frå Plan og forvaltningsstyret i FPV
sak 19/17, fell grunnlaget for motsegna bort.

F øresetnad en er då at SPA4 får same utstrekning som på første go ngs høyring og at
Riksantikvaren sine framlegg til føresegner til SPA4 og felles føresegner for bygningar og anlegg
nær kyrkja vert tatt inn i reguleringsplanen sine føresegner.

Vi ber om å bli orientert om vedtak i saka.

Med helsing

Jenny Følling
fyl kesordførar

Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift


