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Referat fra oppstartmøte 08.08.2019, 
detaljregulering for Vestlibakken 22-26, 
planid 201903 

 

(Jf. pbl § 12-8, forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl, og prop. 
149 L) 

 

 

 
Eiendom/sted Gnr/bnr 6/37,38,39,121,429 og 1078, Vestliveien 22-26 

4330 Ålgård 

Referent Gjesdal kommune v/Siri Sægrov Eiane 

Møtedato 
Møtested 

08.08.2019 
Møterom 2, Storahuset, Rettedalen 1, Ålgård 

 

Eiendomsforhold 
Gnr/ bnr: Hjemmelshaver: 

6/38 Gjesdal Bolig AS 

6/39 Mary Kristine Stangeland 

6/1078 Anne Lise og Ola Lesto 

6/37 Torstein og Marit Bakken 

6/429 Jarle Larsen Stangeland 

6/121 o Gjesdal kommune 

 

Ansvarlige 

Fagkyndig 

Firma Prosjektil AS 

Kontaktperson Marie H. Mjaaland 

E-post marie.mjaaland@prosjektil.no 

Telefon 51 96 27 90 / 977 54 658 

Forslagstiller 

Firma Gjesdal Bolig AS 

Kontaktperson Helge Rein Østbø 

E-post helgerein@gjesdalbolig.no 

Telefon 91180179 

Hjemmelshaver 

Navn Gjesdal Bolig AS 

E-post helgerein@gjesdalbolig.no 

Telefon 91180179 

 

 

Kommunens kontaktperson/saksbehandler 

Siri Sægrov Eiane, sse@gjesdal.kommune.no, mobil 464 25 774 

 

Til stede på møtet 26.04.2019: 

Marie H. Mjaaland (Prosjektil AS), Helge Rein Østbø (Gjesdal Bolig AS), Gerd Karin Espedal 
(Gjesdal kommune, avd. leder), Asgeir Kleppa (Gjesdal kommune, fagansvarlig Teknisk 
Drift) og Siri Sægrov Eiane (Gjesdal kommune, saksbehandler) 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
mailto:sse@gjesdal.kommune.no
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Innledende informasjon om planinitiativet 

Gjesdal kommune hadde på forhånd mottatt planitiativ fra Prosjektil AS, datert 

27.06.2019. 

 

Marie H. Mjaaland gikk gjennom planinitiativet på møtet.  

 

1 Formålet med planen (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 
 
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.  

 

Det ble ikke nevnt forhold som er forhåndsavklart med andre berørt myndigheter. 

 

2 Planområdet og omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 
 
Planavgrensning og lokalisering 
Planområdet ligger på Opstad, ca. 950 meter nordvest for Ålgård sentrum, og er på 
omkring 4200 m².  
 
Kommunen ønsker at forslagsstiller ser på mulighet for gjennomkjøring for 
renovasjonsbiler Myrabekkveien/ Vestlibakken.  
 
Kommunen fastsetter plangrense etter vurdering av alternative løsninger. 
 

3 Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g)  

Planinitiativet er i samsvar med vedtatt kommuneplan, vedtatt 17.06.2019 

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 1 parkeringsplass pr. boenhet 
for  bruksareal  under 80 m² og 1,5 m² for boenhet over 80 m². i planområdet. I tillegg 
0,2 gjesteparkeringsplasser for bil når det blir 3 eller flere boenheter.  
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. 

 

Forholdet til eventuelle reguleringsplaner og retningslinjer 

Kommuneplan for Gjesdal kommune vedtatt 17.06.2019 skal legges til grunn for 

arbeidet. 

Gjeldende reguleringsplaner I området: 

• 19850008 Ålgård/ Figgjo–område, JUS felt 1, Myrabekkveien mm,vedtatt: 20.02.84 

• 19920001 Litle Bærlandshølen Vestlibakken mm, vedtatt 16.11.92 
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Forholdet til eventuelt pågående planarbeid 

Det pågår ikke annet planarbeid innenfor berørt område i dag. 

 

4 Kort presentasjon av prosjektet/planidéen (Jf. § 1 andre ledd bokstav c, d og e) 

Beskrivelse  

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.  

 

 

Kommunen er enig med utbygger med at lekeplass i Myrabekkveien tilfredstiller 

nærheten til lekeplass. Der er og en lekeplass i Vestlibakken.  

 

Renovasjon plasseres på egen tomt eller det tilrettelegges for felles renovasjon for 

alle husene i området. Det utarbeides et notat, ikke full renovasjonsteknisk plan.  

 

Kommunen ønsker at Myrabekkveien utvides langs utbyggingsområdet fra 3-4 meter 

bredde i ny plan.  

 

Kommunen oppfordret utbygger til å se på mulighet for snuhammer i Myrabekkveien  

og regulering av område for renovasjon i Myrabekkveien og Vestlibakken.  

 

Området er ikke støyutsatt 

 

Overvann skal fordrøyes på egen tomt. Utbygger lager plan for påkoblingspunkt og 

viser beregning av overvann. 

 

Sol/ skygge diagram utarbeides for planen.  

 

 

For å gjennomføre prosjektet ønsker utbygger å kjøpe tilleggsareal, mellom 6/38 og l 

Myrabekkveien. Arealet er ca. 200-250 m². Kommunen er positiv til å selge dette 

området som er en del av gnr. 6 bnr.121. 

 

5 Virkninger på omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f) 

Beskriv tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Ingen spesielle kommentarer ut over arkitektonisk tilpasning til eksisterende bygg i 

området. 

 

6 Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 

Er det spesielle utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet? 
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Det må utarbeides ROS-analyse 

 

7 Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 

Krever planen konsekvensutredning og ev. utarbeidelse av planprogram?  

Kommunen er enig med utbygger i at det ikke stilles krav om konsekvensutredning. 

Området er regulert til boligbebyggelse i kommuneplan. I gjeldende reguleringsplaner 

er området regulert til bolig og en smal stripe langs Myrabekkveien er regulert til 

grøntområde. Den nye planen legger opp til fortetting og at stripen med grøntområde 

blir innlemmet i område regulert til bolig. 

 

Endringen omfatter ikke tiltak etter §§ 6 eller 8 i konsekvensutrednings- forskriften. 

Tiltaket vil ikke ha vesentlige virkninger på miljø og samfunn. 

 

8 Planprosessen og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k) 

Er det vesentlig interesser som berøres av planinitiativet? 

Det ble ikke nevnt vesentlige interesser som berøres av planinitiativet.  

 

Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 

planoppstart? 

Det ble ikke nevnt noe spesielt her. 

 

Omtal prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, 

grunneiere, festere, naboer og andre berørte 

Her følges vanlig planprosess i tråd med SMART-kommune sine maler og med 

dialog mellom partene for planen og kommunen. 

 

9 Diverse 

Gjesdal Bolig AS skal kun betale plangebyr for tomtearealet, dvs sin eiendom 6/38 og 

del av 6/121 som er tilleggsareal. 

 

 

 


