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 Vår ref.:    

 

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 
Plan 201931- Detaljregulering for del av gnr 38 bnr 1872 og 187, Hanaveien 17 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtedato: 07.02.2020 
 
Deltakere fra plankonsulent/arkitekt:  
Marie Mjaaland og Margrete S. Steen, fra Prosjektil Areal AS,  
Gabriel Schanche Gilje og Tea Eikeland, fra Holon 
 
Deltakere fra kommunen: Ole Tonning, Eva Gomez og Britt Beege, Planavdeling 
 
 
KONTAKTINFORMASJON (navn, e-post, telefon)  
 
Hovedsaksbehandler: Britt Beege, britt.beege@sandnes.kommune.no, 5133 5111 
Sidesaksbehandler: Ole Tonning, ole.christian.tonning@sandnes.kommune.no; 5133 5346 
 
Plankonsulent: Marie Mjaaland marie.mjaaland@prosjektil.no, 97754658 
Arkitekt: Gabriel Schanche Gilje gabriel@holon.no; 913 00 924 
 
Forslagsstiller: Øgreid eiendom utvikling AS (ØEU) 
 
 
Beskrivelse av planområdet  
 
Gnr/bnr: 38/1872 og 187 
 
Adresse: Hanaveien 17 
 
 
Beskrivelse av planidé (bebyggelsestype, utnyttelsesgrad)  
 
Informasjon fra forslagsstillers planinitiativ: 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for bebyggelse til bolig /næring /tjenesteyting. 
Hoveddelen av gamle Havanna badeland rives, mens bygningsmassen som i dag rommer bl.a. 
dagligvarebutikk og bowling beholdes.  
Bebyggelsen vil ha inntil 5 etasjer. Totalt planlegges 27 boenheter.  
Næringslokaler plasseres i første etasje ut mot Skippergata. Det legges også opp til 
studioleiligheter og felleslokaler i første etasje mot den sørlige fasaden.  
Prosjektet bygges sammen med tilgrensende bygningsmasse mot øst og vest.  
Nybygget vil hovedsakelig ha fasader i tre og tegl. 
 
Adkomst og parkering 
Parkering vil bli løst i første etasje. Deler av det gamle garderobeanlegget under senteret 
beholdes og foreslås nyttet til parkering. 
Adkomst til parkering er lagt til eksisterende adkomst fra Hanaveien, gjennom eksisterende 
parkeringsanlegg på gnr/bnr 38/187, og forlenges inntil gnr/bnr 38/1872.  
Kjøreadkomst er fra Hanaveien og det legges til rette for gangadkomst til boligene fra 
Skippergata.  
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tel:51335346
mailto:marie.mjaaland@prosjektil.no
mailto:gabriel@holon.no
tel:+4791300924


Oppstartsmøte, Sandnes kommune, revidert 04.01.2019 side 2 

Uteoppholdsareal 
Felles uteoppholdsareal er tenkt anlagt på tak. 
 
 
Aktuelle problemstillinger  

• Planavgrensning 
• Atkomst  
• Kvalitet på uteareal 
• Støy. Eiendommen ligger i rød og gul støysone – vei 

 
 
OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
Digitalt materiale vil bli tilsendt ved bestilling av startpakke. 
 
Kommunedelplaner  
- Kdp. for Sandnes sentrum 2018 – 2035 – Plan 201712 
 
Området er vist til kombinert bebyggelse og anleggsformål, og inngår i K37.  
Rekkefølge infrastruktur H430: felt 9 
Sikringssone H190_1 – høyderestriksjon rundt rullebane 
Bestemmelsesområde #5  
Rød og gul støysone 
Fogdahuset er båndlagt etter lov om kulturminner - H730 
Skippergata 5 er vist med Hensynssone bevaring kulturmiljø - H570 
Temakart viser Skippergata som innfartsveg, bussvei, kollektivnett buss og hovednett sykkel   
 
-  Kdp. for kulturminner og kulturmiljøer for Fogdahuset, området BF1 (i plan 2005131) og 
kulturmiljøet langs Skippergata  
 
Tilgrensende området BF1 i plan 2005131 er regulert til bevaring og Fogdahuset, gnr 13, bnr 
1700, er fredet etter lov om kulturminner.   
 
Kulturmiljøet langs Skippergata har en særlig lokalhistorisk verdi for bydelen Hana. Skippergata 
2a-22 er et enhetlig miljø med «Sandneskassehus» som dokumenterer en viktig fase i Hana og 
Sandnes byutvikling. Byggene er registrert som verneverdig.   
 
Hanaveien 17 er registrert som verneverdig. Ifølge kulturminneregister bør det vurderes om 
elementer av bygningsmassen Hanaveien 17 kan tas vare på som fysiske spor av industrihistorie. 
AS Sandnes Aducerverk, en stor bedrift som var virksom på Hana fra 1947 til 1984. 
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Miljøplan 
Miljøplan for Sandnes 2015-2030 gir ambisjoner om en bærekraftig byutvikling. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Reguleringsplan for Havannasenteret, plan nr 2005 131.  
Arealet er i gjeldende regulering regulert til forretning/kontor. 
 
Tilgrensende reguleringsplaner 
Endret regulering for FV 332, Hanaveien og Gravarsvegen, plan nr 2004 143.  
Endring av regulering av nedre del av Hana, plan nr 6601.  
 
Pågående planarbeid  
Plan 2016127 - Detaljregulering for Bussveien Sandnes sentrum-Vatnekrossen 
Plan 2005131-01 - Endring av detaljregulering - Havannasenteret  
Plan 2013122 - Detaljregulering for gnr 38 bnr 541 m.fl., Hana  
Plan 2015123 - Detaljregulering for gnr 38 bnr 30 - Gartneritomt, Hana  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fylkesdelplaner/Regionalplaner 
Regionalplan for Jæren 2013-2040 
Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040 
 
Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser 
Rikspolitisk retningslinje for barn og unge 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Annet   
- Sosial infrastruktur:  

Det gjelder nærskolerett. Krav om tilstrekkelig skolekapasitet sikres i rekkefølgekrav. 
Trygg skolevei må dokumenteres. 

- Gatebruksplan – Temakart sykkel og gange i sentrumsplan gjelder 
- Barnetråkk 
 
 
VIKTIGE UTREDNINGSTEMA I PLANARBEIDET  
 
Komplett planmateriale skal være i henhold til kommunens krav til reguleringsplaner, jfr. 
startpakken. Punktene under er utredningstema som har særskilt betydning i foreliggende 
planarbeid.  
 
Miljø 
 
- Kulturminner og kulturmiljø (fredede fornminner, verneverdige bygninger, bygningsmiljø, anlegg) 

Ny plan må redegjøre for forholdet til eksisterende kulturmiljø i området. Hensynet til 
kulturmiljø på motsatt side av Skippergata og verneverdig område BF1 i plan 2005131.  
 

- Forurensning/støy, luft, tomtegrunn (miljøplan + T-1442/2016 + T-1520) 
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Området ligger til sterkt trafikkert vei, og i rød og gul støysone. Støyforhold i boligene og 
på uteområder må dokumenteres. Innglassing av private uterom mot veien kan bli aktuelt. 
Behov for støyvurdering. 
Miljøplanens retningslinjer for støy i Sandnes sier følgende:  
Det vil ikke bli godkjent planer for nye prosjekter med boliger uten stille side, med boliger 
uten private og felles uteplasser med lavt nok støynivå, Lden= 55dB. 
 
Tomtegrunn:  
Det er grunnlag for forurenset grunn i området. Bygningsmassen og tomtegrunn må 
undersøkes. Behov for miljøteknisk undersøkelse.  
Det kan være behov for spunting mot Skippergata/veibanen.  
 
Vann og avløp:  
VA rammeplan må utarbeides til 1.gangsbehandling. Overvann må håndteres lokalt. Viktig 
med blå-grønne løsninger.  
  
 

Naturressurser (landbruk, fiske, grunnvann, mineralressurser) 
 
- Massehåndtering (massebalanse, massedisponeringsplan, mellomlagringsområder) 

Ev. masseutskifting må omtales i planbeskrivelsen 
 

Samfunn 
 
- Friluftsliv/grønne interesser inkl. skolevei (behov, bruk, sti/korridor, tur, strand) 

Skolevei og hvordan planforslaget forholder seg til nærområde må redegjøres for 
 

- Barn og unges interesser i planområdet (behov, bruk av areal til lek/aktiviteter) 
Barnetråkk langs Skippergata 
 

- Transport (adkomst, vei, trafikksituasjon, kollektivtilgjengelighet, mobilitetsplan, avklare behov for møte 
angående transportvurdering)  
Det må etableres sikker adkomst for gående og syklende. 
Privat vei inntil parkeringskjeller. Tilgang må avklares, og sikres gjennom reguleringen. 
Framtidig utforming av Skippergata og Hanaveien ikke fastlagt på nåværende tidspunkt  
Det kan ikke påregnes å ha vareleveranse fra Skippergata.  

 
Etterskrift: Utbygger opplyser at de også vil vurdere atkomst direkte inn fra veg i syd og 
ikke via parkeringskjeller til boligsameiet på gnr/bnr 38/187. 

 
- Parkering (behov, normer) 

Sentrumsplanens bestemmelser gjelder.  
 

- Estetikk (variasjon, tilpassing til eks bebyggelse, form, struktur, volum, funksjon, uttrykk) 
Området er sammensatt og utforming av det nye bygget/tiltaket må ses i sammenheng med 
boligbebyggelse på gnr/bnr 38/187 og pågående plan 2005131-01. Hensynet til 
kulturmiljøet i Skippergata må ivaretas, og kulturminneverdien må ikke forringes. 
 

- Boligsosial handlingsplan (bruk av utpekingsrett, variasjon i boligstørrelse og -type)  
Det skal sikres variasjon i boligstørrelser. 
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- Folkehelse (levekår, helseutfordringer på befolkningsnivå, mulighet for sosial samhandling og variert 
aktivitet for alle aldersgrupper, kriminalitetsforebyggende hensyn, universell utforming)  
Prinsipp for universell utforming skal legges til grunn.  
Det ønskes uterom som fremmer kontakt mellom generasjoner. 
Hensynet til folkehelse skal ivaretas i planleggingen, ved for eksempel: legge til rette for 
bruk av sykkel frem for bil 
 

- Samfunnssikkerhet (ROS-analyse, stabilitet byggegrunn, overvann, flom, skred, ras)  
Det må utarbeides en ROS-analyse 
 

- Annet (spesifiser): Renovasjon – kommunalteknisk avfallsnorm legges til grunn. Plassering 
av nedgravde beholdere på gnr/bnr 38/187 må avklares med grunneier. Det må avklares om 
det trengs forskjellige renovasjonsløsninger for bolig /næring /tjenesteyting 
 

MEDVIRKNING (involvering av spesielle grupper, behov for folkemøte) 
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte skal ligge med varsel om oppstart av planarbeid. 
 
PLANAVGRENSNING OG BYGGEGRENSER (leveres ut med startpakken) 
Det konkrete prosjekt gjelder kun Hanaveien 17. Da gjennomføring av planen er avhengig av 
andre parter, og for å få sikre at deres interesser blir ivaretatt, varsles et større område.  
Plangrensen utvides i forhold til skisse vedlagt bestilling av oppstartsmøte. I varslet 
planområdet inngår gnr 38 bnr 187, 1872, 1873, 1871, 1750. 
 
REKKEFØLGEKRAV 
Sentrumsplanen har rekkefølgebestemmelser. Andre krav avklares i reguleringsprosessen. 
 
ILLUSTRASJONER (snitt, fasadeoppriss, skisser, forholdet til omkringliggende bebyggelse, 3D-modell) 
Oppriss/snitt av området skal vise planlagt prosjekt sammen med omkringliggende bebyggelse. 
Illustrasjoner skal dokumentere tilpasning til eksisterende bebyggelse og området, bokvalitet i 
forhold til sol og ev.  konflikter i grensen mot eksisterende nabobygg. 
Planlagt bebyggelse skal illustreres med maksimal utnyttelse. 
Det er krav om 3D-modell for alle planer i sentrum.  
 
KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 
Formålet er i tråd med sentrumsplanen, derfor vurderer kommunen at planforslaget ikke utløser 
krav om konsekvensutredning. Dette under forutsetning at sentrumsplanens bestemmelse om 
maks 70% bolig oppfylles. 
 
UTBYGGINGSAVTALE 
Utbyggingsavtale varsles samtidig med planoppstart. 
 
FREMDRIFTSPLAN 
For å sikre en god planprosess forutsetter kommunen at det avholdes arbeidsmøter underveis. 
Plankonsulent/arkitekt kommer med forslag til fremdriftsplan. Fremdriftsplanen drøftes under 
merknadsmøte etter oppstarten og det settes opp møterekke med aktuelle tema.  
Dersom frister ikke overholdes går det ut over saksbehandlingstiden og fremdriftsplanen må 
revideres.  
 
SAKSDOKUMENTER 
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Følg med på saken her http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES, ved å skrive inn 
saksnummer 19/14478 i søkeruten. Innkomne og utgående dokumenter ligger klikkbare i 
venstre marg, på siden du ledes til. 
 
GEBYR 
 
Reglement for gebyr i arealplansaker (kfr. Startpakken). Gebyret betales av:  
 
 
firma: Øgreid eiendom utvikling AS (ØEU)     org.nr.: 987 558 644 
 
 
 
KONKLUSJON 
 
- Planarbeidet antas å kunne fremmes som reguleringsplan/-endring. 

 
Planavdelingen er i utgangspunktet positive til planinitiativet, men usikker på 
gjennomføring av planen da tiltaket vil kreve privatrettslige avtaler. Planavdeling gjør 
oppmerksom på at atkomst mm må sikres gjennom planen. 
 
Nærområdet er sammensatt. Det finnes eksisterende boliger på gnr/bnr 38/187 og et 
transformasjonsområde som er under regulering i plan 2005131-01. Forslagsstiller må 
redegjøre for og dokumentere hvordan planen lar seg gjennomføre uten å legge føringer 
eller ha negative konsekvenser for situasjonen øst for senteret og eksisterende boliger på 
gnr/bnr 38/187. 
 
Spesielt viktige tema er: Private og felles uteområder, solforhold, atkomst, forhold til 
boligbebyggelse, samt forholdet til de andre partene i planområdet/sameiet. 

 
- Startpakke bestilles av konsulent på postmottak@sandnes.kommune.no  

 
 
 
 
Sandnes, dato 07.02.2020 
 
Referent: Britt Beege 
 
 
Oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering, og saken forutsettes godt opplyst før 
møtet finner sted. Alle vurderinger fra planavdelingen er faglige og basert på mottatt 
informasjon fra søker. Forslag til endringer av planinitiativ etter oppstartsmøte, naboprotester, 
uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske vedtak m.v. vil kunne bringe 
inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis. Kommunens 
tilbakemelding vil da måtte justeres iht. endrede/nye forutsetninger. 
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