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 Vår ref.: 19/14633 
  

 

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 
Plan 202013 - Detaljregulering for Høgevollstubben 10 m fl 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtedato: 19.11.20. 
 
Deltakere fra forslagsstiller: Geir Inge Fuglestad, Rogalandshus, Ådne Berge, grunneier 
 
Deltakere fra plankonsulent: Marie Mjåland, Prosjektil, Christian Robberstad, Aros. 

 
 
Deltakere fra kommunen: Kathrin S. Schuler og Gunn K. B. Voll 
 

 
KONTAKTINFORMASJON (navn, e-post, telefon)  
 
Hovedsaksbehandler: Gunn K. B. Voll, gunn.kristin.voll@sandnes.kommune.no,                 

tlf: 51335965 Mob: 47500499 
 
Sidesaksbehandler: Kathrin S. Schuler, kathrin.susanne.schuler@sandnes.kommune.no , 
   Tlf. 51335695. 
 
Plankonsulent: Prosjektil, v/ Marie Mjåland, marie.mjaaland@prosjektil.no 
   Mob: 97754658, Aros v/ Christian Robberstad, cro@aros.no ,  

Mob: 905 77 125 
Forslagsstiller: Rogalandshus, v/Geir Inge Fuglestad, geiringe@rogalandshus.no ,            

Mob: 930 51 730 

 
 
Beskrivelse av planområdet  
 
Gnr/ bnr: 38/324 
 
Adresse: Høgevollstubben 10 
 
Størrelse: 1126m2 
 
Beskrivelse av planidé Tekst under med blått tatt fra planinitiativet. 

Vi gjør oppmerksom på at all kommunikasjon med kommunen i saken, med tanke på arkivverdig 
materiell, skal skje via postmottak@sandnes.kommune.no med henvisning til plannummer og 
saksnummer, og evt. med kopi til hovedsaksbehandler.  

Når det bes eksplisitt om å bruke en annen e-post enn postmottaket, skal denne kun brukes til 
spesifikt angitt formål og ikke ellers. Alt materiale bes innsendt digitalt, uten papirkopi. 
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Eiendommen skal bebygges med 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. 

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. 
 
 
 
 
Aktuelle problemstillinger  
 

• Nytt plannr. 202013 
• Vann/ Avløp:  

Eiendommen mangler branndekning. Nærmeste brannkum er 60 meter unna. 

Ta hensyn til eksisterende stikkledninger 
Private stikkledninger: ta hensyn om eksisterende ledninger er store nok. 

 
• Overvann/flomveier:  

Blir utfordrende, da terrenget er ganske bratt; må prøve å ha mest mulig åpen; takflater bør 
benyttes ved flate tak; viktig at det sees på muligheter; 

Overvann bør ikke ha negative konsekvenser nedstrøms, 
flomveier må sikres 

 
• Adkomst og snuplass: 

Veien må opparbeides iht. krav. 
Renovasjon avklares, nødvendig med snuhammer. 
Gangforbindelse mellom Høgevollstubben og Losveien sikres 

• Bratt sti sikres og ivaretas, selv om den ikke er tilgjengelig, hvis mulig . 
 

• Gangforbindelser 
• Renovasjon 
• Lek: 

Forslagsstiller har tenkt å søke om dispensasjon for størrelse på lekeplassen; den bør være 
175m2. 
PIV (Grønt) er skeptisk ovenfor lekeplassen som foreslått; bratt terreng;  
ellers lang avstand til neste kommunale lekeplass (ved Mindebanen eller Hanablokkene) 

• Grunnundersøkelser 
• Tetthet – i forhold til uteopphold og lek – vurdere reduksjon av en boligenhet. 
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OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
Digitalt materiale vil bli tilsendt ved bestilling av startpakke. 
 
Kommuneplan (formål m.m.)  
Gjeldende KP 2019 - 2035 
 
Kommunedelplaner  
- Kdp. for kulturminner og kulturmiljøer 
- Kdp. for Sandnes sentrum 
 
 
Miljøplan 
Miljøplanen for Sandnes 2015-2030. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Uregulert 
 
 
Tilgrensende reguleringsplaner 
Opplyses i startpakken 
 
 
Pågående planarbeid  
Ingen andre på angjeldende tomt. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fylkesdelplaner/Regionalplaner 
Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke vedtatt 20.10.2020 
Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040 
 
Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser 
Gjeldende 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Annet   
- Gatebruksplan  
- Barnetråkk 
- Andre relevante planprodukter 
- Sosial infrastruktur 
 
 
VIKTIGE UTREDNINGSTEMA I PLANARBEIDET  
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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 
 
- Landskap (natur-, kulturlandskap, hoveddrag) 

 
- Naturmiljø (vurdering etter naturmangfoldloven, vassdrag) 

 
- Kulturminner og kulturmiljø (fredede fornminner, verneverdige bygninger, bygningsmiljø, anlegg) 

 
- Forurensning/støy, luft, tomtegrunn (miljøplan + T-1442/2016 + T-1520) 

 
- Vann og avløp 

 
- Kvikkleire – marin grense (Marin grense ligger på ca kote 25 i Sandnes) 

 
 

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

 
 

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

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

 
- Transport (adkomst, vei, trafikksituasjon, kollektivtilgjengelighet, mobilitetsplan, avklare behov for møte 

angående transportvurdering)  
 

- Parkering (behov, normer) 
 

- Estetikk (variasjon, tilpassing til eks bebyggelse, form, struktur, volum, funksjon, uttrykk) 
 

- Boligsosial handlingsplan (bruk av utpekingsrett, variasjon i boligstørrelse og -type)  
 

- Folkehelse (levekår, helseutfordringer på befolkningsnivå, mulighet for sosial samhandling og variert 
aktivitet for alle aldersgrupper, kriminalitetsforebyggende hensyn, universell utforming)  
 

- Byutvikling (næring/handel/industri/kontorinteresser) 
 

- Samfunnssikkerhet (ROS-analyse, stabilitet byggegrunn, overvann, flom, skred, ras)  
 

- Annet (spesifiser): 
 
 

 
MEDVIRKNING (involvering av spesielle grupper, behov for folkemøte) 
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Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte skal ligge med varsel om oppstart av planarbeid. 
 
Det legges opp til en medvirkningsprosess i tråd med kravene i plan - og bygningsloven. 
Behov for informasjonsmøter samt møter med berørte parter vurderes fortløpende. I første 
fase vil det være viktig med god dialog med naboer og andre berørte. 
 
 
 
PLANAVGRENSNING OG BYGGEGRENSER (leveres ut med startpakken) 
Planavgrensning til varsling beholdes som vist i planinitiativ. Det er en fordel å varsle bredt, 
innsnevring av avgrensning er enklere enn utvidelse. 
 
 
REKKEFØLGEKRAV 
Kommunen har ikke oversikt over alle fremtidig rekkefølgekrav, avklares gjennom prosessen. 
 
 
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 foreslått i prosjektet. 
Det ønskes 3D-modell for planen.  
Vedlagt oversendes som avtalt materiale for varsling av oppstart av reguleringsarbeid i 
henhold til plan- og bygningslovens § 12-8. Tittel og plannummer som angitt over må brukes 
i det videre arbeidet av hensyn til vårt arkiv.  
 
Følgende skal alltid oppgis i varselbrev overfor berørte grunneiere og etater: 
 

Planområdet er i kommuneplan for Sandnes 2019 – 2035 disponert som bolig  
 
 
 
Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt: (Saksbehandler skal alltid beskrive dette 
her, jfr. forskrift om konsekvensutredning og notat om aktuelle formuleringer ............... 

 
(Eventuell forhåndsvurdering ..........)  
 
Planforslag skal utarbeides i henhold til Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål 
og kommunalt planregister (kart- og planforskriften) samt nasjonal produktspesifikasjon for 
arealplan. Se www.regjeringen.no/kartforskriften 
 
Digitalt kartgrunnlag bestilles på www.infoland.no  
 
Det gjøres oppmerksom på at levering av kart og behandling av private reguleringsplaner vil 
bli belastet med gebyr i henhold til det reglement som gjelder ved tidspunkt for planmottak. 
 
Startpakken inneholder en del krav til materialet som må leveres før et planforslag kan tas opp 
til behandling. Startpakken oppdateres kontinuerlig. Søker er selv ansvarlig for å hente siste 
versjon fra internett. Startpakken finner du på Sandnes kommunes internettside: 
 
https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan under «Startpakke». 

http://www.regjeringen.no/kartforskriften
http://www.infoland.no/
https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-reguleringsplan
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Planstartvarsel skal sendes til alle høringsinstanser og grunneiere på vedlagte lister. Varselet 
sendes fortrinnsvis med e-post der e-postadresse er oppgitt. Varslingsbrevet må inneholde en 
liste over interne høringsparter i Sandnes kommune (se vedlegg). Varslingen vil bli distribuert 
til disse via kommunens saksbehandlingssystem. 
 
I følge §5 i ny forskrift «Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter 
plan- og bygningsloven», fastsatt 08.12.2017, skal planinitiativ og referat fra oppstartsmøte 
ligge ved oppstartsvarselet, eller det skal opplyses hvor det er tilgjengelig. 
 
Det er derfor veldig viktig at kopi av høringsbrev og annonsetekst, samt planinitiativ og 
oppstartsmøtereferat sendes til planforvaltning@sandnes.kommune.no i god tid før 
innrykking i aviser, for elektronisk kunngjøring på Sandnes kommunes nettsider. 
 
Alt materiale sendes inn digitalt, tekstfiler i word- og pdf-format til 
postmottak@sandnes.kommune.no. 
 
Send gjerne også en e-postkopi til saksbehandler. 
 
 
KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 
Forslagsstiller har vurdert planforslaget i forhold til §8 og §10 i forskrift om 
konsekvensutredninger og det 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. 
 
UTBYGGINGSAVTALE 
Det må inngås utbyggingsavtale. Ta kontakt med SK, Prosjekter og avtaler v/Anne Berit 
Bjørnheim Berg. 

 
 
FREMDRIFTSPLAN 
 
For å sikre en god planprosess forutsetter kommunen at det avholdes arbeidsmøter underveis. 
Saksbehandler vil lage forslag til fremdriftsplan. Dersom frister ikke overholdes går det ut 
over saksbehandlingstiden og fremdriftsplanen må revideres.  
 
 
SAKSDOKUMENTER 
 
Følg med på saken her http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES, ved å skrive inn 
saksnummer 19/14633 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:  
 

http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES
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firma: Rogaland Bolig AS v/ Geir Inge Fuglestad, eksakt betaler avtales før faktura sendes ut. 
Da må org.nr.: ..........................................oppgis. 
 
 
 
KONKLUSJON 
 
- Planarbeidet antas å kunne fremmes som reguleringsplan/-endring. 

 
- Startpakke er bestillt på oppstartsmøtet. 
 
Startpakken er til hjelp ved oppstart og utarbeiding av reguleringsplaner og utbyggingsavtaler i 
Sandnes. Den inneholder bl.a. lister over hva som skal sendes inn til kommunen av materiell, i ulike 
stadier av planprosessen. Det er avgjørende for fremdriften at disse følges! Du finner startpakken 
her: www.sandnes.kommune.no/startpakken Den oppdateres kontinuerlig. 

Den delen av startpakken som du bestiller etter oppstartsmøtet, består av oversiktskart, kart med 
plangrense, en oversikt over tilgrensende planer, gjeldende reguleringsplan med bestemmelser, 
barnetråkk, naboliste, liste over høringsinstanser, et følgebrev med informasjon om KU-plikt, og et 
tekstforslag til avisannonsen for planoppstart. Kart sendes både som pdf og SOSI-fil der det foreligger 
digitale plandata. Det du får tilsendt som startpakke fra kommunen, er derfor kun en liten del av den 
totale startpakken. 

 
 
 
Sandnes, dato 24.11.20 
 
Referent: Gunn K. B. Voll 
 
 
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. 
 

http://www.sandnes.kommune.no/startpakken

