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REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 

Plan 202217 - Detaljregulering for Felt J Sinahaven, Norestraen 

 

 
 

Møtedato og sted: Sandnes rådhus, 24.01 

Møtedeltakere: Askild Aavitsland Lid, Martin Tengesdal Torstenbø (Byplan), Marie Mjaaland, 

Petter Skogen (Prosjektil), Ådne Trodahl (Trodahl Arkitekter), Per Navestad (Sina 

Haven AS) 

 

 

 

 

1. Oppsummering av planidé:  
Formålet med planforslaget er å legge til rette for næringsbebyggelse og tjenesteyting, i tråd med 

gjeldende områdeplan. Det planlegges for nærbutikk i første etasje, og kontorlokaler i etasjene over. 

Planområdet planlegges også tilrettelagt for tre vernede bygg i sørlig del av tomten, som i forbindelse 

med etablering av bussveien skal flyttes fra en annen lokasjon i Strandgata, i tråd med gjeldende 

områdeplan. 

 

Planområdet er på ca. 3,5 daa, og omfatter felt J i områdeplan 2011 103, samt noe tilliggende vegareal. 

 

2. Aktuelle problemstillinger  
 

 Bruk av vernet bebyggelse 

 Tilpasning til vernet bebyggelse 

 Overbygg over fortau 

 Byggegrense mot jernbanen. 

 Grønt preg mot Strandgata. 

 

3. Planstatus: 
Kommuneplan 

 

Kombinert bebyggelse og anlegg. 

 

Hensynssone Bevaring kulturmiljø (H570) 

 

Flere verneverdige boliger i nærområdet som inngår i kulturmiljøet Norestraen samt kulturmiljø 

Strandgata 40-58. 60837 (sandnes.kommune.no). 

 

Støysone (H220) 

 

Flomfare (H320) 

 

Områdeplan 2011103 – Områderegulering for Norestraen sør 
Planområdet er definert som delfelt J innenfor områdeplanen. 

 

Maks utnyttelse 1900 m2, maks byggehøyde 16 meter.  Adkomst skjer via fellesvei fra nord i 

planområdet. 
 
 
a) Bebyggelsen skal fremstå med en struktur og oppdeling av fasaden som gjenspeiler skalaen i den 

nærliggende, eksisterende bebyggelse, verneverdige bygg som flyttes hit og helheten i bygningsrekken. 
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 b) Bebyggelsen skal etableres med skråtak.  

c) Ny bebyggelse skal ha aktive fasader og innganger mot Strandgata. 

d) Parkering for felt J skal etableres innenfor feltet.  

e) Det tillates parkering på bakkeplan. Denne skal ikke legges ut mot Strandgata. 

 f) Det tillates ikke bebyggelse med støyfølsomt bruksformål, jfr. T-1442/2016. 

 

Verneverdige bygg med SEFRAK-ID 1102-0001-044, 1102-0001-047 og 1102-0001-046 tillates flyttet 

til felt J, dersom byantikvaren godkjenner flytting. For bygg som flyttes, skal det lages en egen plan for 

hele tiltaket inkl. flytting. Planen skal beskrive bygningenes tilstand med hensyn til flytting og 

sikringstiltak for å hindre skader på byggene. 

 

Verneverdige bygninger på felt J tillates innvendig ombygd og modernisert under forutsetning av at 

eksteriøret holdes uendret eller føres tilbake til mer stilriktig utseende. 

 

Supplerende grunn- og miljøundersøkelser utenfor eksisterende bebyggelse skal være utført og tiltak 

sikret. For felt J omfatter kravet også grunnundersøkelser som dokumenterer at omsøkte tiltak er 

gjennomførbart uten konsekvenser for jernbanens infrastruktur. 

 

6.4.2 Det skal ikke gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til ny bebyggelse i felt J før det er 

etablert gjerde med minimum 1,8 meter høyde i eiendomsgrense mot Jernbanen. Gjerde og eventuell 

støyskjerm skal kombineres. 

  

Sikringssone for infrastruktur H410_1, H410_2 og H410_3 Innenfor de viste sonene tillates det ikke 

tiltak som kan være til skade for, eller hindre fremføring og vedlikehold av infrastruktur under bakken. 

 

Alle nye bygninger og anlegg må utformes robuste for å tåle endret havnivå. Ferdig gulvnivå i 

boligbebyggelse må være minimum på kote + 2,35 m over middelvannstand (NN2000). Kravet gjelder 

ikke for parkeringskjeller, verneverdig bebyggelse og bebyggelse langs Strandgata for annen 

arealbruk enn bolig. 
 

Plan 2016102 - Detaljregulering av bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum (vedtatt 14.03.22) 
 

Legger til rette for kollektivfelt for bussvei, med fortau, sykkelfelt osv. Er planlagt holdeplass for buss 

rett ved planområdet. Det legges til rette for ca. 3 meter bredde på fortau mot planområdet. Er tillat 

med kjøring til og fra eiendommen fra sør, det tillates ikke kjøring mot nord fra planområdet i 

Strandgata.  

Utkraging ut over fortau tillates kun på tre delområder, planområdet (Sinahaven) inngår ikke som et av 

delfeltene hvor dette tillates. 

 

Bussveiene er i gang med prosjektering og prosjektleder for arbeidet er, Åsne Nord-Varhaug, hos 

RFK. 

 

4. Konsekvensutredning: 

Forslagsstiller har vurdert tiltaket i henhold til plan- og bygningslovens § 4-2 

«Planbeskrivelse og konsekvensutredning» med tilhørende forskrift: 
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. 
 

Byplan sin vurdering: 

Reguleringsplanen omfatter ingen tiltak som fanges opp av forskrift om 

konsekvensutredninger, vedlegg I eller II. Planen skal derfor ikke konsekvensutredes. 

 
 

5. Overordnede føringer:  
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Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser skal legges til grunn for planarbeidet: 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

 

Regionale planer:  

Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke 

 

Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040 

 

6. Kommunens premisser for videre planarbeid: 

 

 Byutvikling/stedsutvikling  

Kommuneplanen har noen generelle krav knyttet til utnyttelse. I byutviklingsaksen vist i 

temakart- prioriterte byutviklingsområder bør utnyttelsen være mellom 70- 180 % BRA. 

For denne planen vil det være føringene gitt i områdeplanen som gjelder, se punkt 3.  

 

 Landskap og miljø 

Viktig at grønne overordnede grep i områdeplanen videreføres. Positivt med mer grønt ut mot 

Strandgata. Også positivt med grønt mot toget for å gjøre området mer attraktivt også fra 

passasjerer på toget. Spunten mot jernbanen virket veldig grønn på illustrasjonen, det er viktig at 

dette sikres i planarbeidet. 

 

Planområdet er omfattet av gul og rød støysone. 

 

 Samferdsel og mobilitet 
Er krav om utarbeiding av mobilitetsplan. Strandgata er fylkeskommunal og adkomst planlegges i 

tråd med områdeplan. Parkeringsdekning for sone 2 Bussvei er maks 0.9 for bil og minimum 3,0 

plasser for sykkel pr 100 m2 BRA. 

Byggegrense fra senter soporlinje for jernbane er 30 meter. 
 

 Bo- og bymiljø  
Byggegrunn er definert som mindre god, og det stilles krav om geoteknisk undersøkelse innen 1. 

gangsbehandling. Planområdet ligger under marin grense. 

 

 Naturmangfold  
Er registrert skogalm som er en art av særlig stor forvaltningsinteresse innen område. Faktaark, 

arter av nasjonal forvaltningsinteresse (naturbase.no) 

 

Stedstilpasning og kulturminner og kulturmiljø 

Er ingen kulturminner eller bygg innenfor planområdet i dag. Området grenser til det større 

kulturmiljøet Norestraen samt kulturmiljøet Strandgata 48-60. Dialog med Byantikvar og 

kulturminneavdelingen i RFK etableres tidlig i prosessen. Byplan tar initiativ til eget temamøte 

med Byantikvar og kulturminneavdelingen i RFK under varsling av planoppstart. 
 

 Klimatilpasning 
Ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme. Flomsonen går fra havnen til Strandgata og 

omfatter ikke planområdet. Stormflo tangerer området i øst. 

 

 Overvann og blågrønn faktor 
Overvann løses i åpne løsninger. Er retningslinjer om BGF på 0.7.  

 

Overvannsledning bør plasseres mellom planlagt bebyggelse for å sikre god tilkomst. 
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 Vann og avløp 
Sweco (v/ Andreas Strøm) holder for tiden på med siste del av tekniske planer for Strandgata hvor 

blant annet VA-ledninger legges. Arbeidet er tenkt med ferdigstillelse i mars, og det er åpning for 

å gi indikasjoner på hvor man ønsker stikkledninger inn på tomten. Usikkert hvordan kapasiteten 

er på spillvannsledningen og overvannsledningen som krysser tomten fra vest mot øst.  
 

Det planlegges nye vannledninger i Strandagata, og her er kapasiteten og trykket god, det legges også opp til 

brannkummer i Strandgata og det er mest sannsynlig ikke behov for egne brannvannstiltak på tomta. 

 

 Renovasjon 
Renovasjonsløsninger avklares i renovasjonteksnisk plan. Renovasjon må planlegges vekk fra 

Strandgata, og plasseres mellom bygg og jernbane. 
 

 

7. Risiko- og sårbarhet: 

ROS-analysen skal brukes aktivt allerede fra oppstartsfasen og gjennom hele planprosessen 

for å sikre et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag, og for å unngå at arealdisponeringen skaper ny 

eller økt risiko og sårbarhet. 

 

Konklusjonene i ROS-analysen skal følges opp i planbeskrivelsen og tiltak skal følges opp og 

sikres i plankart og -bestemmelser. Alle kilder, forutsetninger og resonnementer bak 

konklusjonene skal være dokumenterte og etterprøvbare. 

 

8. Utredninger og undersøkelser:  
Basert på ovenstående punkter i kap. 6 og 7 er det vurdert aktuelle utredninger, analyser og 

undersøkelser for planarbeidet: 

 

Dokument   

  

Flomanalyse  

Grunnforhold 
(geoteknisk-/miljøteknisk 

grunnundersøkelse) 

 

Massehåndteringsplan Skal vurderes, omtales i planbeskrivelse dersom 

under 10 000 m3. 

Mobilitetsplan  

Skjema blågrønn faktor  

Støy  

Stedsanalyse  

Renovasjonsteknisk plan  

VA-rammeplan  

  

  

  

 

Nye momenter og utvikling i planarbeidet kan føre til behov for ytterligere undersøkelser og 

dokumentasjonskrav. 
 

9. Gjennomføring av planen:  
Det er påregnelig med rekkefølgekrav knyttet til:  

 

Endelige rekkefølgekrav avklares i løpet av planprosessen.  
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Det kan ved varsling om planoppstart opplyses om at forhandling om utbyggingsavtale 

innledes hvis behov. 

 

10. Planavgrensning:   

Byplan har følgende anbefalinger for planavgrensning:  
Planavregrnsing anbefales i samsvar med avgrensing til delfelt J i områdeplan samt adkomstvei i nord 

og frisikt ut mot Strandgata. 

 

Planavgrensningen avklares endelig med saksbehandler før oppstart av planarbeid kunngjøres. 

 

11. Samarbeid og medvirkning  

Forslagsstiller skal legge til rette for medvirkning.  

 

All medvirkning skal dokumenteres.  

 

 

 

12. Foreløpig konklusjon: 

Oppstart av planarbeid kan anbefales. 
Foreslått planinitiativ er i tråd med de overordnede føringene gitt i områdeplanen og Byplan er positiv 

til at det varsles planoppstart. I planarbeidet er det særlig viktig til å få en utnyttelse og volum som er 

tilpasset den verneverdige bebyggelsen i området. Føringer fra Byantikvar vil bli særlig vektlagt stor 

vekt i planarbeidet. 

 

- 

 

Oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering, og saken forutsettes godt opplyst før 

møtet finner sted. Alle vurderinger fra byplanavdelingen 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. 

 

13. Videre prosess og framdrift:  

 

 

 Startpakke  

Startpakke bestilles av konsulent på Sandnes e-torg. 

Saksbehandler oversender avklart planavgrensning, naboliste/grunneierliste og høringsparter. 

 

 Dialog 

Byplan ønsker en god og konstruktiv dialog før planforslaget leveres inn til behandling. 

Forslagsstiller, kommunen og andre aktuelle instanser må være mest mulig omforente om 

planforslaget før det legges frem for politisk behandling.  

Underlagsmateriale for diskusjon i arbeidsmøter skal oversendes minimum 10 dager før avtalt 

møtetidspunkt. Overholdes ikke fristen står kommunen fritt til å avlyse/utsette møtet. 

 

 Fremdrift 

Med mål om rask fremdrift i planprosessen er det enighet om at det som et utgangspunkt 

arbeides ut fra følgende milepæler: 

 

Oppgave Ansvar Frist Krav/veiledning 
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Varsling av 

planoppstart 

Forslagsstiller Senest 6 mnd. etter 

oppstartsmøtet 

Startpakke 

Kommunens 

hjemmeside 

Innsending av 

merknader 

Forslagsstiller 2 uker etter 

merknadsfrist 

Kommunens 

hjemmeside, maler 

Arbeidsmøter Forslagsstiller Etter behov. Det 

anbefales minst to 

arbeidsmøter før 

planforslag 

innleveres. 

 

Innlevering 

1.gangsbehandling 

Forslagsstiller Ambisjon om å nå 1. 

gangsbehandling 

innen sommeren 

2023. 

Kommunens 

hjemmeside 

1.gangsbehandling Byplanavdelingen 12 ukers 

behandlingsfrist 

Jf. pbl. §12-11. 

 

 

Sandnes, 24.01.23 

 

Referent: Martin Tengesdal Torstenbø 
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Generell informasjon:  
 

Kravspesifikasjon Plankonsulenten pliktes å gjøre seg kjent med kommunens nettside 

(maler, krav til planforslag) 

Illustrasjoner 

 

Planforslag skal leveres med: 

Snitt (med omkringliggende bebyggelse)  

3D- tegninger (inkl. fjernvirkning fra relevante standpunkter)  

3D-modell (gjelder for planer i sentrum/lokalsenter). 

Sol-/skyggediagram 

Veitegninger (snitt, lengdeprofil o.l) 

Alle illustrasjoner skal gjenspeile illustrasjonsplanen og vise 

maksimal utnyttelse iht. plankart og bestemmelser. 

Kartgrunnlag Relevante planer inngår i startpakken. 

Kommunens reguleringsplaner er tilgjengelige i digitalt planregister. 

Plandata (geometrisk grunnlag for gjeldende planer fra digitalt 

planregister bestilles gjennom Sandnes e-torg 

Plandata og grunnlag for utarbeidet plankart skal ikke være eldre enn 

1 år ved innlevering av planforslag. 

 

Annonsering Alle annonser skal godkjennes av kommunen i forkant. Kopi av 

høringsbrev og annonsetekst sendes til 

planforvaltning@sandnes.kommune.no (med kopi til saksbehandler) i 

god tid før innrykking i aviser, for elektronisk kunngjøring på 

Sandnes kommunes nettsider 

 

Eventuelt nytt 

oppstartsmøte 

Dersom det skjer ting i omgivelsene som gir endrede forutsetninger 

for planarbeidet, eller at planprosessen står stille over ett år, kan 

kommunen kreve nytt oppstartsmøte. 

 

Fagkyndighet Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Det forutsettes at 

plankonsulenten har tilstrekkelige kunnskaper om plansystemet og 

prosessene, samt kunnskaper om fremstilling og virkning av plankart, 

reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og risiko- og 

sårbarhetsanalyser. 

Gebyr Gebyrer for reguleringsplaner 

Ved innsendelse av planforslag skal det opplyses om hvem som 

betaler gebyret (navn/bedrift-organisasjonsnummer) 

 

Saksdokumenter Følg med på saken her:  

Sandnes kommune - Innsyn byggesaks- og eiendomsarkiv 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


