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Sivle AS v/Helge Rein Østbø, Tor Reidar Aase 
Gjesdal kommune v/Gerd Karin Espedal og Reidun S. Skjørestad 

 

Referat fra oppstartmøte, detaljregulering for del av Per Sivles vei 
og Nilsabakken, planid 201906 
 
Kontaktinformasjon: 
Sivle AS v/Helge Rein Østbø, helgerein@gjesdalbolig.no, tlf. 911 80 179 
Tor Reidar Aase, ltaase@icloud.com, tlf. 911 96 797 
 
Prosjektil Areal AS v/Marie Mjåland, marie.mjaaland@prosjektil.no, tlf. 977 54 658 
 
Gjesdal kommune v/leder arealbruk Gerd Karin Espedal, gke@gjesdal.kommune.no, 
tlf. 922 13 220 
Arealplanlegger Reidun Solli Skjørestad, rss@gjesdal.kommune.no, tlf. 51614285, 
959 33 094. 
 
Bakgrunn: 
Kommunen hadde tidligere mottatt situasjonskart dat. 26.08.19, og det ble holdt møte 
om en mulig detaljregulering den 06.09.19. Det ble deretter innsendt planinitiativ dat. 
14.11.19 som lå til grunn for oppstartmøtet. I oppstartmøtet ble det opplyst at 
reguleringsplanen også vil omfatte omregulering av gnr. 7, bnr. 13, Rettedalen 8. 
 
Presentasjon av planinitiativet: 
Prosjektil presenterte planinitiativet. 
Formålet med planforslaget var iht. innsendt planinitiativet, å legge til rette for 
fortetting på eiendommene i form av rekkehus og leiligheter, samt en enebolig. Det 
var planlagt å rive eksisterende bebyggelse og oppføre 16 boenheter i form av åtte 
leiligheter, sju rekkehus og en enebolig. I oppstartmøtet ble det opplyst at 
reguleringsplanen også vil omfatte omregulering av gnr. 7, bnr. 13, Rettedalen 8, 
med åtte boenheter. Ut fra dette planlegges det riving av fire bolighus og oppføring 
av totalt 24 boenheter. 
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Planområdet ble beskrevet som bratt i et område bestående av eldre 
eneboligbebyggelse. Avstanden til torget på Ålgård er ca. 600 m. 
  
Det foreslås å rive fire eksisterende boliger og bygge syv rekkehus, en enebolig og 
16 boenheter i to bygg. De fleste boenhetene får adkomst via ny intern vei fra Per 
Sivles vei. Boenheter i de nedre etasjene i Nilsabakken 1 og Rettedalen 8, får 
kjøreadkomst fra Nilsabakken (parkering i underetasjen).  
 
Planavgrensning 
Det var enighet om å utvide planområdet til å ta med areal ut til midt i Per Sivles vei, 
del av Rettedalen og del av Nilsabakken. Langs Rettedalen må reguleringsplanen 
videreføre den gjeldende reguleringsplanen. Areal til frisiklinjer må være med. Det 
må ses på om noe kan gjøres for å ivareta gående langs Per Sivles vei ned mot 
krysset ved Rettedalen. 
 
Prosjektil sender forslag til planavgrensning til kommunen. 
 
Reguleringsplanen vil ut fra dette omfatte følgende eiendommer: 
7/13, Rettedalen 8, ca. 870 m² 
7/24, Per Sivles vei 2, ca. 670 m² 
7/36, Nilsabakken 1, ca. 1800 m² 
7/535, Per Sivles vei 6A ca. 580 m² 
7/1120, Per Sivles vei 6B, ca. 540 m² 
(7/10, Rettedalen 10, ca. 680 m²) 
 
Reguleringsplanen berører følgende reguleringsplaner: 

 Rettedalen 8, gnr. 7, bnr. 13, plan 20050003 (ny reguleringsplan omfatter hele 
denne reguleringsplanen) 

 DFU, gnr. 7, bnr. 2, 11, 17, del av bnr. 26, 36 og 451 Nilsabakken, plan 19950002 

 Rv 506, Rettedalen, plan 20070007 
 
Parkering 
Kommunen minte om kravet til gjesteparkering. 
 
Lekeplass 
Det er avsatt plass til sandlekeplass innenfor reguleringsplanen. Iht. kommunens 
retningslinjer for regulering av grønnstruktur er det krav om kvartalslekeplass 
dimensjonert for 25 – 200 boliger. Dersom det skal anlegges kvartalslek, vil antallet 
boenheter måtte bli redusert vesentlig. Planområdet ligger rett over veien for Ålgård 
skole der det er tilrettelagt med ballplass og lekeområde. Ut fra en helhetsvurdering 
mente kommunen at det ikke stilles krav om kvartalslek. 
 
Renovasjon  
Det er lagt opp til felles renovasjon med plassering langs intern vei, nær Per Sivles 
vei. Det ble diskutert om skisseforslaget tilfredsstiller kravene slik at renovasjonsbil 
skal få tilgang til å tømme renovasjonen på en grei og trygg måte. Videre ble det 
anmodet om også å avsette plass til renovasjon ved Nilsabakken. Detaljene rundt 
løsningen må avklares med teknisk drift i den videre planleggingen. 
 
Adkomstvei 
Dersom stikkveien fra Per Sivles vei skal være offentlig må krav til veibredde, 
snuhammer mv. være tilfredsstilt. Veien er vist med 3 m bredde. Ut fra antallet 
boenheter anbefalte kommunen at det ble lagt opp til veibredde på 4 m selv om det 
blir privat vei.   
  



Kommunen anbefalte et felles møte med teknisk drift underveis i planprosessen for å 
se nærmere på løsninger som gjelder vei, renovasjon, snuhammer osv. 
  
Spesialområde, bevaring 
Kommunen minte om at Nilsabakken 2 er regulert til spesialområde, bevaring, og at 
vernet gjelder både bygget og området rundt. 
  
Rettedalen/fylkesvegen 
Tor Reidar Aase stilte spørsmål ved om det kan gjøres noe med Rettedalen. Vil veien 
kunne bli enveiskjørt e.l.? 
 
Mobilitetsplan 
Prosjektil spurte om kommunen krever mobilitetsplan. Kommunen gav tilbakemelding 
om at vi er mest opptatt av at trafikksikkerheten og støy ivaretas. Mobilitetsplan må 
utarbeides dersom Vegvesenet/Fylkeskommunen krever det.  
 
Krav til konsekveutredning 
Kommunen er enig med forslagsstiller i at reguleringsplanen ikke utløser krav om 
konsekvensutredning. Området er vist som byggeområde i kommuneplanen og det 
er ikke spesielle hensyn til miljø og samfunn som må tas i dette området.  
 
Risiko- og sårbarhetsvurdering 
Kommunen minte om SMART-kommune sin sjekkliste som utgangspunkt for ROS-
analysen.  
  
Støy/støydemping 
Støy, det må tas støyvurdering og tilrettelegges for støydemping. Kommunen gav 
utrykk for at det ikke er ønskelig med høye støyvegger mot Rettedalen.  
 
Overvannshåndtering  
Kommunen minte om at krav til lokal fordrøyning må vurderes, det vises til § 2.2.9 i 
bestemmelsene til kommuneplanen. Iht. e-post fra Raymond Berington Johansen på 
teknisk drift, må det også ses på vannforsyningen i området.  
Utbygger må ta en vurdering og vise dette i planbeskrivelsen. Det må tas møte med 
teknisk drift sammen med arealbruk ved behov for avklaringer. 
  
Kommuneplanen 
Kommuneplanens bestemmelser som de må vurderes spesielt: 
• Massedisponeringsplan 
• Tetthet 
• Grøntstruktur 
• Uteoppholdsareal 
• Universell utforming, krav i TEK 17 
• Overvannshåndtering 
• Parkering, dette er Ålgård med unntak av sentrum 
• 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet 
• Gjesteparkering og HC-plasser 
• Sandlek til 4- 25 boenheter 
• Kvartalslek mer enn 25 boenheter (beskrive hvorfor denne ikke opparbeides) 
  
Øvrige kommentarer 
Kommunen er positiv til planinitiativet og anbefaler videreføring av planarbeidet. 
  
Kommunen ønsket å få forslag til annonsetekst til gjennomlesing før annonsering. 
Prosjektil lager planutkast/plandokumenter og tar initiativ til møte ved behov. 



Kommunen ønsker å kvalitetssikre planforslag, ev. med møte, før formell 
innsendelse.  
  
Kommunen sender over VA-data og gjeldende reguleringsplaner i digital form når 
Prosjektil har bestemt planavgrensningen. 
  
Behandlingsgebyr, informasjon om dette ligger på kommunens hjemmeside. 
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