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1. Formålet med planforslaget 

Formålet med planforslaget er å legge til rette for fortetting på eiendommene i form av 
frittliggende eneboliger og/eller eneboliger i rekke. Gjesdal bolig ønsker å sette opp 3-4 
boliger i deler av planområdet – kommunen ønsker at også tilgrensende tomter skal tas med, 
da reguleringsplan i området er av eldre dato. 
 
 

2. Planområdet og omgivelsene 
Planområdet ligger på Opstad, ca. 800 meter nordvest 
for Ålgård sentrum, og er på omkring 4200 m². Det står 
i dag fem eneboliger med tilhørende garasjer på 
eiendommene og atkomst er fra Vestlibakken i øst, 
bortsett fra bolig på gnr/bnr 6/1078 som har atkomst fra 
Myrabekkveien i vest. Vestlig del av planområdet er del 
av en større kommunal eiendom, og består av 
frittvoksende vegetasjon. 
Eksisterende terreng i planområdet er skrånende, og 
brattest stigning finnes på vestlig del mot 
Myrabekkveien. Terrenget fortsetter stigningen oppover 
mot høydene ved Midtfjell. Planområdet ligger ca. på 
kote +130 til +137.  
Tomtene grenser til boligbebyggelse i sør, og til 
boliggatene Vestlibakken og Myrabekkveien i 
henholdsvis øst og vest. Mot nord grenser området til 
parkerings- og grøntareal. 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
mailto:Marie.mjaaland@prosjektil.no
mailto:helgerein@gjesdalbolig.no
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Omkringliggende områder preges av frittliggende eneboligbebyggelse. Det er et finmasket 
nett med sykkel- og gangstier i nærområdet som gir god fremkommelighet for gående og 
syklende. Rett nord for planområdet går et grøntdrag, og de nærmeste lekeplassene ligger i 
Myrabekkveien og ved Skogveien.  
Langs Figgjoveien som går omkring 250 meter nordøst for planområdet, finnes noe næring 
og industri. Det finnes også dagligvarebutikk, frisør, barnehage og skole i nærområdet. 
 

 
3. Plansituasjon og føringer 

Planforslaget følger opp statlig planretningslinje for samordnet areal og transportplanlegging 
gjennom fortetting i eksisterende boligfelt, i et område nærliggende kommunesenteret i 
Gjesdal, ca. 250 meter fra kollektiv akse mot Sandnes og Stavanger. Planforslaget legger til 
rette for gode private uteoppholdsarealer som er sikret fra støy og trafikkfare, og som kan 
tilby gode lekemiljø. Det er dermed i tråd med rikspolitisk retningslinje for barns og unges 
interesser i planlegging. 
 
Regionalplanen har som prioritering at det skal fortettes i sentrumsnære områder av 
kommunesentre, og slår fast at utvikling i slike områder har særlig betydning for 
funksjonsdekning og miljøvennlig transport. Det anbefales minimum 3 boliger pr. daa for 
planområdet. Det stilles krav til 50 m² uteoppholdsareal pr boenhet, som skal ha minimum 
50% sol kl.15 vårjevndøgn. Regionalplanen angir at det ikke bør være større avstand enn 50 
meter til sandlekeplass, og at krav om sandlekeplass utløses ved 4 boenheter. 

 
Planområdet er disponert til boligbebyggelse i kommuneplanen, som følger opp 
regionalplanen med krav om minimum 3 boliger pr. daa. Kommuneplanens bestemmelser for 
parkering tilsier at det skal etableres 2 parkeringsplasser pr. boenhet i planområdet. 
Retningslinjer for regulering av grønnstruktur slår fast at det ved eneboligbebyggelse skal 
være maks 100 meter gangavstand til lekeplass, og at sandlekeplass dimensjoneres for 4-25 
boliger.  
I gjeldende reguleringsplan er planområdet regulert til bolig og friområde. Planen er fra 1985 
og anses ikke lenger å være relevant. 

Figur 1 – Planområdet. Omkringliggende bebyggelse består hovedsakelig av eneboliger. Det finnes også dagligvare, frisør, 
barnehage og skole innenfor en avstand på 500 meter. 
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4. Kort presentasjon av prosjektet/planidèen 
Det legges opp til en tetthet på ca. 3 boliger pr. daa, i tråd med overordnede føringer. 
Innenfor gnr/bnr 6/38, 6/121 ønskes det oppført 3-4 nye eneboliger. Ny bebyggelse vil være 
universelt utformet, og holde gjennomgående høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet. Dette 
innebærer energieffektive løsninger, lave utslipp og høy bokvalitet. 
Boligene vil ha to etasjer pluss loft med maks møne- og gesimshøyde på henholdsvis 8 og 6 
meter, og mønt tak eller pulttak.  
Atkomst vil bli fra Vestlibakken og Myrabekkveien. Parkering for bil og sykkel blir på den 
enkelte tomt, med 2 parkeringsplasser for bil og 1 for sykkel pr. boenhet.  
Det legges til rette for godt skjermede private uteoppholdsarealer med gode solforhold i tråd 
med kravene i kommuneplanen.  
 
Ifølge temakart-rogaland.no finnes det ingen fremmende eller truede plantearter innenfor 
området. Det er heller ingen registrerte kulturminner i planområdet – nærmeste kulturminne 
er et røysfelt ved Midtfjell, ca. 500 meter mot vest.  
Planområdet ligger innenfor verneplan for vassdrag i forbindelse med Figgjoelva som går 
400 meter øst for området. 
 
 

5. Virkninger på omgivelsene 
Det vil rettes fokus mot tilpasning til omkringliggende bebyggelse i arkitektonisk uttrykk, 
volum og organisering. 
Området rundt planområdet er preget av eldre eneboligbebyggelse i en organisk struktur 
som følger landskapet. Også innad i planområdet vil det legges til rette for god 
landskapstilpasning. Dette er spesielt viktig for å ivareta gode solforhold. 
 
 
 

6. Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet 
Planområdet ligger på omkring kote +135, og er ikke utsatt for havnivåstigning eller flom. I 
følge temakart-rogaland.no består løsmasser på stedet av tykk morene. 
Radonnivå angis på miljostatus.no som moderat til lav. Planområdet er ikke støyutsatt.  
Det vil i planarbeidet utarbeides en ROS-analyse for å ivareta aktuelle ROS-tema. 
 
 
 

7. Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i forhold til §8 og §10 i forskrift om konsekvensutredninger og 
vurderes å ikke omfattes av forskriften. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan og det 
vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn etter § 10 a-h. 
 
 

8. Planprosess og samarbeid/medvirkning 
Planforslaget vil bli varslet og hørt iht. gode prosedyrer etter plan- og bygningsloven. 
Planforslaget vurderes ikke å berøre særskilte offentlige organer. 
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Stavanger, 27.06.2019 
 
Med vennlig hilsen 
PROSJEKTIL AREAL AS 
 
 
 
 
Marie H. Mjaaland 
Tlf. dir: 977 54 658 
E-mail: marie.mjaaland@prosjektil.no 


