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OPPSTTART AV ARBEID ME
ED REGULEERINGSPLAN FOR «GEILIN», N
NAMSOS
KOMM
MUNE.
I medhold av plan‐ og
o bygningslo
ovens §§ 12‐ 1 og 12‐8 varsles oppstart av privat ddetaljregulerringsplan
n, Namsos ko
ommune.
for Geilin
Bakgrun
nn
Geilin ASS har engasjeert Jon A. Olssen Arkitektkkontor AS for å utarbeide
e reguleringssplan for Geiilin,
Namsos kommune.
Formålet med planarbeidet er å tilretteleggee for ny boliggbebyggelse med tilhørennde adkomstt,
infrastru
uktur og friarrealer.
Foreslåttt planavgren
nsning i henh
hold til kartuttsnitt nedenfor:

m konsekvenssutredning og
o planprogrram
Krav om
Planmyn
ndigheten haar vurdert at planforslageet ikke utløse
er krav om konsekvensuttredning og
planproggram. En utfyyllende planbeskrivelse m
med risiko ogg sårbarhetsanalyse skal gi et dekken
nde bilde
av hensyynet bak plan
nen og vise hva
h planen v il medføre fo
or berørte pa
arter, interessser og henssyn.

nområdet
Om plan
Planomrrådet ligger sentralt
s
i Nam
msos, ved booligområdet Bjørum, Sykehuset Nam sos og Namssos
ungdomsskole, og err i dag benyttet til utleiebboliger. Boliggene ble i sin
n tid satt oppp som hyblerr/
usansatte.
leiligheteer for sykehu
Eiendom
mmene 65/12
247, 65/1255
5 og 65/12566 festes av Geilin
G
AS som
m driver utleiee av hybler og
o
leiligheteer. Eiendommen 65/741 festes av Heelse Midt‐No
orge.
Planomrrådet fikk gjeennom en miindre vesenttlig reguleringsendring i 2007
2
endret formål fra «offentlig
formål» til «boligform
mål».
Om plan
nforslaget
Formålet med planarbeidet er å tilretteleggee for ny boliggbebyggelse på eiendomm
mene 65/1247,
65/12555 og 65/1256
6 (Geilin AS). I tillegg ønskker Namsos kommune att eksisterendde bebyggelsse på
eiendom
mmen 65/741
1(Helse‐Midtt‐Norge) tas med i regule
eringsplanen
n.
Eiendom
mmene som festes
f
av Geiilin AS skal p lanlegges med ny boligbebyggelse m
med tilhørend
de
adkomstt, lekeplasser, parkering mm. Det leggges opp til varierende
v
be
ebyggelse m ed enebolige
er,
rekkehus og blokkbeebyggelse.
Adkomsttvei fra Olav Duuns vei og trafikksikk erhet skal vu
urderes i planarbeidet.
Eiendom
mmen 65/741
1 skal vurderres å tas medd i reguleringgsplanen. Om
mrådet skal i utgangspun
nktet
regulerees iht dagens bebyggelse..
Om plan
narbeidet
Planarbeeidet utføress av Jon A. Olsen Arkitekttkontor AS.
Det ble aavholdt oppsstartsmøte med
m Namsos kommune 04.02.2014
0
Oppstartt av planarbeeidet er gjortt kjent gjennnom kunngjø
øring i Namda
alsavisa og vved utsending av
varsel till berørte nab
boer, sektorm
myndigheterr og andre interessenter iht adresseliiste fra Namssos
kommun
ne.

Frist for merknader// innspill
A
tor AS, postb
boks 435 sentrum, 7801 N
Namsos eller til
Innspill kkan sendes Jon A. Olsen Arkitektkont
mlh@jon
nark.no inneen 05.04.2014
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Med ven
Jon A. O
Olsen Arkitekktkontor AS
Mikael LLøfsnæs Haag
gensen(sign))
Tlf:
990 59 04 20
E‐post: m
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