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Bryne, 23.10.2020 

Rev. 14.12.2020 

 

Planinitiativ  

Reguleringsplan for planID 2012 2117, Sandnes kommune 

1. Formålet med planforslaget 

Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for småhusbebyggelse i form av 4 leiligheter 

fordelt på 2 bygg. 

 

2. Planområdet i dag 

Planområdet ligger i Høgevollstubben 10 og har g/bnr 38/324. Eiendommen er ubebygget og 

ligger i eksisterende boligområde omgitt av villabebyggelse. Området er uregulert. Det har 

tidligere blitt påbegynt et planarbeid som ble stoppet før det ble fremmet for 

1.gangsbehandling (plan 2012 108).   

Planarbeidet vil ikke få virkninger utenfor planområdet. 

 

 

 

3. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Eiendommen skal bebygges med 3-4 leiligheter, fordelt på 2 horisontaldelte bygg. Totalt 

BRA er 700 m2. Byggene skal volummessig tilpasses områdets karakter og i god harmoni 

med eksisterende bebyggelse. Byggene får 1.etasje og underetasje, samt en inntrukket del i 

2.etasje med takterrasse. Eiendommen grenser bl.a. til gnr/bnr 38/886 som er bygget ut på 

samme måte. 
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Adkomst vil skje direkte fra Høgevollstubben og parkering skjer på egen grunn i carport / 

garasje. Eventuell gjesteparkering skjer også på egen tomt. Høgevollstubben er en blindvei 

og det er en eksisterende snuplass i sørøst i planområdet som vil opprettholdes i 

planforslaget. Blindveien går i nord over i en gangstiforbindelse til Losveien. 

Eiendommens totale areal er på 1126 m2. Tomten heller kraftig nedover mot vest og har fri 

utsikt mot Gandsfjorden. Adkomst skjer fra øst, på eiendommens høyeste del. Det legges 

opp til uteareal og sandlekeplass vest på tomten og ligger godt til rette for å tilfredsstillende 

solforhold. På grunn av tomtens terrengmessige beskaffenhet, vil det søkes om dispensasjon 

fra kravet om universelt utformet gangadkomst til lekeplassen. Det vurderes at lekeplassens 

størrelse er uforholdsmessig stor, og vil søkes redusert i areal for å gi boligene mer privat 

uteareal.  

Renovasjons- og brannbil vil ha atkomst til eiendommen direkte fra Høgevollstubben. 

 

 

4. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Tomtestørrelse: 1126 m2 

Totalt BRA: 700 m2 

Antall boliger: 4 

Utnyttelse, antatt: 62% TU / 3,55 bolig pr daa / BYA: 30% 

Byggehøyde 2 etg + underetasje, hvor 2.etg er inntrukket (max 50% av 1.etg) 

Max mønehøyde: 7,5 meter 

Max gesimshøyde: 7,5 meter 
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5. Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Den nye bebyggelsen skal ha en form og uttrykk som tilpasses dagens bygningsmiljø. 

Kriteriene i TEK17 skal oppfylles så langt som mulig. Der dette eventuelt ikke er mulig, skal 

dette synliggjøres i byggesaksbehandlingen.  

6. Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 

Planområdet ligger på østsiden av Gandsfjorden og preges av porøs struktur i form av 

eneboligbebyggelse. Terrenget er jevnt stigende fra vest mot øst, og øst for planområdet 

ligger Krampafjell, et skogkledd offentlig friområde i svært bratt terreng, som på temakart-

rogaland.no er registrert som et svært viktig friluftsområde.65 meter mot sør i 

Høgevollstubben er det nylig bygget et større leilighetsprosjekt. I tillegg er det et 

leilighetsprosjekt under regulering i Høgevollsveien ca. 100 meter mot sør, like ved 

innkjørselen til Høgevollstubben. Også dette ligger oppunder det bratte friområdet. 

Ved å ta utgangspunkt i eneboligstrukturen i omgivelsene, vil tiltaket gli naturlig inn sitt 

nærområde og uten å fremstå som et fremmedelement. Tiltaket vil ikke ta særlig mer utsikt 

fra naboene bak enn ordinær villabebyggelse ville gjort. 

 

7. Forhold til kommuneplan, områdeplan og reguleringsplan. 

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke 
Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke har som hovedmål at arealene skal planlegges og 
utnyttes med sikt på regionalt helhetlige løsninger. Et viktig mål i regionalplanen er fortetting i 
og transformasjon i allerede bebygde områder, og planområdets beliggenhet ved Sandnes 
sentrum gjør at det ligger definert som et regionalt utviklingsområde med høy prioritering.  
 
Kommuneplan for Sandnes 2019 - 2035 
I kommuneplanen for Sandnes 2019-2035 er området disponert til boligformål. Forslag til 
formål er i tråd med arealformål i kommuneplanen. 
Planområdet inngår i kommuneplanens prioriterte byutviklingsakse 2019-2035, med 
retningslinje om at utnyttelse bør ligge på 70-180% BRA. 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet ligger i et uregulert område. 
 
Andre planer: Retningslinjer for utbygging i deler av Austrått/Hanalia 
Kommunen vedtok 17.1.2018 nye retningslinjer for Austrått/Hanalia, 16/12272-7. Gnr. Bnr. 
38/324 inngår i delområde 1, med følgende generelle retningslinjer: 
- Målsetningen for området er å beholde den frittliggende, porøse strukturen med punktvis 
fortetting. Ny bebyggelse skal harmonere med omgivelsene. 
- Høyde maks 2,5 etasje. Øverste etasje skal være inntrukket og kan maks være 50 % BRA 
av etasjen under. 
- Maks utnyttelse: 65-70 % BRA og 30 % BYA. 
- Fotavtrykk (BYA) skal være maks 250 m2 for å sikre den porøse strukturen i området. 
- Bebyggelse langs kotene skal være maks 20 meter inkl. garasje. 
- Takform skal tilpasses dominerende takform i området rundt. 
- Turvei i tilknytning til nærliggende friområde. 
 

Ifølge miljostatus.no finnes det ingen kulturminner eller fremmende/truede plantearter 

innenfor området. 
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8. Risiko, sårbarhet og samfunnssikkerhet 

Det utarbeides ROS analyse etter DSBs mal som oppsett som baserer seg på foreliggende 

kunnskaper og kilder samt utdrag fra nødvendige avklaringer og utredning gjort i forbindelse 

med planarbeidet. 

 

Aktuelle tema i ROS analyse: 

• Rasfare 

• Flomfare 

• Forurensning i grunnen 

• Beredskap og ulykkesrisiko 

• Andre relevante ROS tema 

• Endringer som følge av planen, samme tema behandles som i beskrivelse av plan-
området i tillegg til ev. nye tema som oppstår som følge av planleggingen. 

 

9. Prosess for medvirkning, varsling og berørte offentlige organer 

Planforslaget vil bli varslet og hørt iht. gode prosedyrer etter plan- og bygningsloven. 

Planforslaget vurderes ikke å berøre særskilte offentlige organer.  

 

Det vil på et senere tidspunkt vurderes om det skal legges opp til parallell rammesøknad og 

reguleringsplan. 

 

10. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte parter 

Medvirkning vil følge vanlig medvirkningsprosedyre i henhold til plan- og bygningsloven. 

 

11. Vurdering i forhold til behov for 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. 

 

12. Aktører 

Forslagsstiller:  Rogaland Bolig AS v/ Geir Inge Fuglestad 

Grunneier:  Ådne Berge 

Plankonsulent: Prosjektil v/ Marie Mjaaland 

Arkitekt:  Aros v/ Christian Robberstad 

 

Med vennlig hilsen 

Rogaland Bolig AS 

 

Geir Inge Fuglestad 

Tlf 93051730 / geiringe@rogalandshus.no 

 


