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Informasjon om planinitiativet 

Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 1. 

 

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

Formålet med planforslaget er å legge til rette for en endring i enkelte delfelt i gjeldende plan 

1028F. Endringene gjelder felt P, K, M og tilliggende felt, i tillegg til felt 68 og 87. Det ønskes 

å etablere leilighetsblokk, eneboliger/kjeda eneboliger, og rekkehus, fremfor kun 

blokkbebyggelse som i gjeldende plan. Forslaget innebærer en reduksjon i utnyttelse. 

Bakgrunnen for endringene er bl.a. at det har vist seg krevende å finne et marked for 

leiligheter i det aktuelle området. 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
mailto:Marie.mjaaland@prosjektil.no
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2. Planområdet og omgivelser (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 

Planavgrensning og lokalisering 

Planområdet er på ca. 22,8 daa, og ligger 250 meter fra Sirevåg sentrum, og 13 km fra 

Vigrestad, i Hå kommune.  

Planområdet ligger i tilknytning til et nyetablert boligområde, bestående av nyere eneboliger, 

rekkehus og blokkbebyggelse i nord og nordvest, og eldre eneboliger med store 

hager/utearealer i sør. Rett sør for planområdet ligger også Sirevåg togstasjon, med 

tilhørende jernbanenett. I øst grenser planområdet til Nordsjøvegen og noe plasskrevende 

næring, samt til gårdsdrift i sørøst.  

 

Sirevåg sentrum, består også stort sett av eneboliger i en porøs boligstruktur. En finner også 

enkelte serveringssteder, matvarebutikk, bedehus, hotell, barnehage og næringsarealer i 

tilknytning til Sirevåg havn. Omkring 1,5 km nordøst for Sirevåg ligger Ogna, hvor en finner 

skole, idrettsanlegg og Ogna golfklubb.  

 

Beskrivelse av planområdet 

Planområdet består i dag av en delvis opparbeidet og planert grusplass, og bart bergdekke. 

Området preges av å inngå i et større byggefelt som er under opparbeiding. Teknisk 

infrastruktur i og ved planområdet er delvis opparbeidet. 

Det er anlagt to felles parkeringsplasser innenfor foreslått planavgrensning. Felt nord og 

nordvest for området er ferdig utbygget, mens det pågår anleggsarbeid i sørvestlige felt. 

 

Figur 1 Eiendomsstruktur i planområdet 
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Terrenget i planområdet stiger fra kote + 24 i sør til kote + 34 i nordvest.  

Området i sin helhet preges stort sett av å være kystnært landskap på Jæren, med bart 

berglandskap, langtrukne strender langs kysten, og med større arealer for 

jordbruksvirksomhet og masseuttak.  

 

 

Figur 2 Sirevåg i sørvest, og omkringliggende landskap (hentet fra 3d.kommunekart.com) 

 

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

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke 

Planforslaget følger opp stedstilpassede retningslinjer for bokvalitet. Det legges til rette for 

etablering av eneboliger/kjeda eneboligbebyggelse, rekkehus og noe blokkbebyggelse i 

mindre voluminøse bygningskropper, tilpasset den etablerte eneboligstrukturen i Sirevåg. For 

mindre tettsteder som Sirevåg, oppgis det i regionalplanen at eksisterende 

bebyggelsesstruktur og historisk særpreg skal være premissgivende for utnyttelsesgrad og 

høyder.  

Skoran, hvor planområdet ligger, inngår i et nytt boligområde som er under utvikling. For nye 

boligfelt utenfor influensområdet for kollektivakser, angir regionalplanen en utnyttelse fra 60-

200%. Planområdet ligger i nærhet til jernbanen, men ikke til bussveien eller byruter. 

Andre relevante retningslinjer innebærer at minimum 30 % av nye boliger skal bygges som 

tilgjengelige boenheter i tråd med kravene i TEK17, og at minimum 50 % av 

uteoppholdsareal skal ha sol ved vårjevndøgn kl. 15. Minste felles uteoppholdsareal bør 

være 30-50 m2 i områder utenfor sentrums- og utvidelsesområder.  

 

Planforslaget vil i stor grad følge opp føringer fra regionalplanen. Det legges opp til en noe 

lavere utnyttelse på omkring 50%. Bakgrunnen for dette er at småhusbebyggelse og lavere 

utnyttelse vurderes å være bedre stedstilpasset, både med tanke på eksisterende 

bebyggelsesstruktur, men også med tanke på stedets beliggenhet i regionens senterstruktur 
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og for å sikres gode bokvaliteter. Med en lavere tetthet sikres større uteoppholdsarealer, 

bedre sol- og utsiktsforhold. 

 

Kommuneplanen for Hå 2014 - 2028 

I kommuneplanen for Hå, ligger planområdet innenfor område avsatt til boligbebyggelse 

(framtidig og nåværende), og innenfor grønnstruktur. Med bakgrunn i en streng 

jordvernpolitikk og for å oppnå gode og samordna transport- og utbyggingsløsninger, skal 

bostedsutbygging skje i tettstedene; med mål om fortetting og transformasjon i etablerte og 

nye boligområder. I bostedsområder 500 meter fra baneholdeplass, som Sirevåg, er det 

retningsgivende at det legges til rette for minimum 3,0 boenheter pr dekar bruttoareal. 

Høyest utnyttelse skal rettes inn mot jernbanestasjonene.  

Kommuneplanen stiller krav til sandlekeplass på 250 m² fra 4 boenheter, og at det legges 

spesielt vekt på god kvalitet i fellesområder, lekeplasser, og uteoppholdsareal. 

 

Planforslaget følger godt opp kommuneplanens føringer for området, med ca. 3,3 boliger pr. 

daa i de aktuelle boligfeltene. Boligtypologi er valgt nettopp for å sikre gode kvaliteter i 

området. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Gjeldende reguleringsplan er Områdereguleringsplan for boligområde Skoran, Sirevåg. 

Planforslaget omfatter felt P, K, M og tilliggende felt, i tillegg til felt 68 og 87, som er regulert 

til boligbebyggelse.  I områdeplanen er følgende antall boliger regulert for de aktuelle feltene: 

 

Felt Boligtype Antall boenheter 

P  12-20 

K Blokk 35-55 

M Blokk 20-28 

Tilliggende felt ved M Rekkehus 6 

68 Enmanns-tomannsbolig 1-2 

87 Blokk 8-12 

SUM 82-123 
Figur 3 Angitt tetthet i gjeldende plan 

Bestemmelsene til områdeplanen slår fast at bebyggelse og uteareal skal ha 

terrengtilpassing og en arkitektonisk utforming slik at estetiske hensyn ivaretas i forhold til 

seg selv og de omkringliggende arealene.   

 

I planforslaget legges det opp til noe lavere boligtetthet enn hva områdeplanen legger opp til. 

Områdeplanen sikrer minst 82 boenheter i de aktuelle feltene – dette foreslås redusert til 54. 

Bakgrunnen for dette er nettopp å sikre god terrengtilpasning, tilpasning til eksisterende 

bebyggelse og struktur.  

 

Gjeldende plan legger opp til en høy andel leiligheter- dette har vist seg lite gjennomførbart, 

da det ikke sikrer en god boligmiks som appellerer til varierte brukergrupper.  
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Felt Boligtype Antall boenheter 

P Lavblokk 10 

K Enebolig/enebolig i kjede 17-18 

M1 Enebolig/enebolig i kjede 4 

M2 Blokk 10 

Tilliggende felt ved 

M 

Rekkehus 7 

68 Enmanns- tomannsbolig 1-2 

87 Rekkehus 5 

SUM 54-56 
Figur 4 Ønsket tetthet i planforslaget 

 

Pågående reguleringsplaner 

Ca. 50 meter sør for planområdet er det én pågående reguleringsplan under arbeid, 

Detaljregulering for Høgahatten, Sirevåg sentrum. 

 

 

4. Kort presentasjon av prosjektet/planidèen  

Det planlegges 54-56 nye boenheter i 

planområdet, noe som er en reduksjon 

i forhold til gjeldende plan hvor det 

sikres minimum 82 boenheter. 

Forslaget har fokus på å videreføre 

strukturen og åpenheten som 

omkringliggende områder innehar i 

dag, og sikre en god miks av 

boligtyper. Gjeldende plan er i stor 

grad basert kun på mer voluminøs 

blokkbebyggelse. Dette vurderes å 

bryte med eksisterende struktur, samt 

forstyrre viktige siktlinjer mot sjøen i 

stor grad. Det ønskes derfor 

hovedsakelig å legge til rette for 

konsentrert småhusbebyggelse i 

planområdet, med innslag av mindre 

leilighetsblokker, eller fire-

seksmannsboliger i enkelte felt.  

 

I forslaget legges det opp til bebyggelse i to til tre etasjer, som trappes naturlig ned mot vest i 

takt med terrenget i området, og hager/balkonger vil være sørvestvendte. Slik sikres gode 

solforhold, utsikt og uteoppholdsarealer for de planlagte boenhetene. 

 

Figur 5 Illustrasjon fra mulighetsstudie for området som viser 

mulig organisering av bebyggelse 
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Figur 6 Snitt fra utført mulighetsstudie for området, viser god terrengtilpasning og nedtrapping mot vest 

I områdeplanen er det avsatt arealer til kvartalslek. Planforslaget vil sikre både private og 

felles uteoppholdsarealer iht. overordnede føringer.  

Det planlegges en kombinasjon av felles parkeringsplasser på bakkeplan, og parkering på 

egen tomt. Parkeringsdekning vil være iht. overordnede føringer, og det vil vektlegges å sikre 

trafikksikre løsninger i området med mindre tun/internveger. 

 

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

Forslaget berører ingen særskilte interesser internt i planområdet, og det vurderes å ha liten 

innvirkning på omkringliggende områder, utover ev. belastning i anleggsperioden. Det er i 

gjeldende områdeplan avklart at området skal bygges ut til bolig. At tetthet justeres noe ned i 

planforslaget vil kunne ha positive virkninger for nærliggende boliger mtp. utsikt og sol 

sammenlignet med om området skulle realiseres med høyere tetthet.  

 

 

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

Løsmasser i planområdet angis å være tynn morene og bart fjell (temakart-rogaland.no). 

Området ligger over marin grense, og er ikke i aktsomhetssone for flom eller ras. 

Det er ingen kjente ulykkespunkt i nærheten. Planområdet er utsatt for støy fra veg og 

jernbane. Det vil i planarbeidet utarbeides en ROS-analyse for å ivareta risiko og sårbarhet 

knyttet til relevante tema. 

 

 

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

Etter forskrift om konsekvensutredninger § 6 og § 8 vurderes det i dette tilfellet at det ikke vil 

være krav om å foreta en konsekvensutredning. Forslaget vil ha en lavere utnyttelsesgrad 

enn i den gjeldende områdeplanen, plan 2253, men intensjoner og bestemmelser ivaretas i 

stor grad. Planforslaget vil ikke ha vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.  

 

Det vurderes etter plan- og bygningslovens § 4.1 at dette ikke er en reguleringsplan som vil 

få vesentlig virkninger for miljø og samfunn, og at det derav ikke er behov for å utarbeide et 

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

Vesentlig interesser som berøres av planinitiativet 

Planområdet ligger i et større utbyggingsområde der det pågår anleggsarbeid knyttet til 

opparbeidelse av nærliggende boligfelt. Pågående utbygging, og allerede innflyttede naboer 

vil kunne påvirkes av planforslaget.  

Det er registrert trua arter og arter av stor forvaltningsinteresse ved planområdet, bl.a. 

åkerkrokhals, jærtistel og bladfaks. Registreringen er gjort i et område som er avsatt til 

kvartalslekeplass og ballplass. 

Det er ingen registrerte kulturminner eller andre verneinteresser registrert. 

 

Planarbeidet regnes til å ha særskilt interesse for følgende parter: 

− Berørte naboer. 

− Statsforvalteren. 

− Rogaland fylkeskommune. 

− Bane Nor 

− Rogaland brann- og redning IKS. 

− Hå energi/Jæren everk 

− Andre fagmyndigheter (i henhold til kommunens varslingslister). 

− Andre lag og organisasjoner (i henhold til kommunens varslingslister). 

 

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

Planforslaget vurderes ikke å berøre særskilte offentlige organer. Tilgrensende naboer vil bli 

hørt på vanlig måte. 

 

Vedlegg 

Vedlegg til planinitiativet: 

1. Vedlegg #1 Forslag til planavgrensning 

 

Stavanger, 22.06.2021 

 

Med vennlig hilsen 

PROSJEKTIL AREAL AS 

 

 

 

Margrete S. Steen 

Tlf. dir: 900 76 324    

E-mail: margrete@prosjektil.no 

mailto:margrete@prosjektil.no

