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OPPSTARTSMØTE - PLANSAK                          
 
Tittel: Plan 2797 – Støperigata 34-38 
Sted: Teams 
Tid: 27.01.2021 
 
Deltakere: 
Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen, Gunnar Sørås, Iqbal Mohammad, Anita Helstrup - 
Byutvikling 
Knut Haaland Grøttland - Byantikvaren 
Anette Normann - Idrett og utemiljø 
Ingrid Høymer-Fossan, Lita Cecilie Flesland Sylta – Asplan Viak 
Julia Rousse, Jan Erik Rossow – Vill Arkitektur 
Carl Inge Wathne - BATE 

 
Tekst i kursiv er forhold som er supplert/omtalt mer utfyllende i etterkant av møtet, 
etter mottak av revidert planinitiativ og vedlegg.  
 
1. Forslagstillers redegjørelse for ønsket tiltak – Planinitiativ 
 
Viser til forslagstillers planinitiativ. Det er i tillegg levert stedsanalyse, snitt. 
Nytt med så sentral eiendom for BATE, vil tenke litt nytt i forhold hvordan man kan bygge. 
Viktig for utbygger å skape et godt bomiljø. 
 
 
2. Gjeldende planer, andre relevante vedtak og evt. pågående planarbeid 
  
Overordnede planer og gjeldende reguleringsplan er beskrevet i planinitiativet.  
 
3. Krav til dokumentasjon  
Alle dokumenter må oppfylle kravene gitt i oppstartsmøtereferatet og «Krav til innsending av 
planmateriell» på kommunens nettside https://www.stavanger.kommune.no/startpakke 
 
Konsekvensutredning  
Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning. 
 
Veileder for konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven sier at utredningsplikten  
utløses når planen åpner for 15000 kvm mer enn det som gjeldende plan tillater. Ved  
beregning av BRA skal også bruksareal under bakken inngå. Parkeringsareal og  
garasjeanlegg inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Arealregnskap legges ved planforslaget. 
 
Utredninger som skal utføres  

• Renovasjonsteknisk plan - Må vise renovasjonspunkter, adkomst/kjøreruter, 
oppstillingsplass og gangavstand til brukerne. 

• Brannteknisk plan - Må vise adkomst/kjøreruter, sporingskurver og oppstillingsplass for 
brannbil. Det må tas stilling til hva slags brannbil som er nødvendig og hvor stor plass og 
underlag de trenger både når de kjører og når de står parkert med støttelabber ute. Hvis 
brannbilene må kjøre og parkere på areal som ikke er regulert til vei, så må områdene 
reguleres inn som bestemmelsesområder med tilhørende bestemmelser om bruk og krav 
til underlag. Se Rogaland brann og rednings IKS sine sider for mer informasjon 
https://www.rogbr.no/meldinger/adkomst-og-slokkevann 

• VA-rammeplan - Rammeplanen skal tydelig vise hvordan vannforsyning, avløpstransport 
og overvannshåndtering skal løses i forbindelse med reguleringen. Alle tiltak kreves for å 
kunne gjennomføre planen, må sikres i reguleringsbestemmelsene. 

https://www.stavanger.kommune.no/startpakke
https://www.rogbr.no/meldinger/adkomst-og-slokkevann
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• Miljø- og energiutredning - Kommuneplanens § 1.20.1 krever at hensyn til miljø og 
energibruk utredes i planbeskrivelsen. Hvilke miljømål har utbyggingen og hvordan skal 
disse nås. Hvordan bidrar planen til målene i kommunens klima- og miljøplan. 

• Massehåndtering. For bygge- og anleggsprosjekter som genererer over 10 000 m3 

masse stilles det krav om egen massedisponeringsplan. Lokal deponering og forurenset 
grunn må vurderes. 

• Lokalklimatiske virkninger: sol-/skyggediagrammer, vindanalyse 
Byutvikling: Vindanalyse og komfortkriterier er særlig relevant ved plassering av uterom 
og løsninger for privat uteopphold. Det finnes ingen norsk standard, men det refereres 
ofte til Lawsons komfortkriterier når det gjelder å fastsette kvalitetskrav. Det er flere 
nyere eksempler på vindrapporter. Plan 2692 for Lervig skole, hadde eksempelvis bl.a. 
fokus på vindeffekt på skolegården og uteområdet. Vi anbefaler at dette ses på tidlig, 
både effekt internt og ut av planområdet. 

• Støyanalyse.  

• Mobilitetsplan 

• BGF blågrønn faktor - Se kommuneplanens § 1.16 om retningslinjer for blågrønn faktor. 
Det er krav om en faktor på 0,7 for utbyggingsområdet. Bruk Fremtidens byer sin mal 
som ligger i startpakken. Sammen med regnearket for beregningen av blågrønn faktor 
må det ligge ved en illustrasjonsplan som viser hvordan man har kommet frem til 
utregningen. Denne må inneholde arealtall der det er mulig. Det må også ligge ved et 
notat som forklarer hvordan blågrønn faktor skal oppnås. Tiltak må sikres i 
bestemmelsene slik at det er mulig å gjennomføre. Det må være en kobling mellom 
skjema, illustrasjonsplan, notat og bestemmelser. Se lenkesamlingen for blågrønnfaktor 
for mer informasjon om utarbeidelse.  

• Grunnundersøkelse og forurensning  
 
Analyser som eks. støy og mobilitetsplan må ta høyde for godkjente planer, eks. plan 2631. 
 
Lenkesamling reguleringsplan | Stavanger kommune 
 
Planfaglige tema som skal vurderes/Planbeskrivelse 
Det kreves alltid planbeskrivelse og ROS-analyse i henhold til plan- og bygningsloven. 

 
Bruk hovedtema og oppsett gitt i startpakken https://www.stavanger.kommune.no/startpakke 
Ta med alle hovedoverskrifter i planbeskrivelsen. Ta kun med de vurderingstema som anses 
relevante. Er det ikke relevant skal det ikke kommenteres. Barns interesser, universell 
utforming, risiko og sårbarhet, og naturmangfold skal alltid tas med. Det er ikke nødvendig å 
nummerere likt som i malen. Unngå gjentakelser der det er mulig. 
 
Reguleringsbestemmelser  
Reguleringsbestemmelser skal følge malen i startpakken. Det skal være samsvar mellom 
bestemmelser, plankart, illustrasjonsplan og andre dokumenter. 
 
Illustrasjoner  

• Planlagt bebyggelse skal illustreres med maksimal utnyttelse 

• 3D-illustrasjon 

• 3D-modell i IFC-format (uten innvendige detaljer) 

• Fjernvirkning fra relevante standpunkter  

• Illustrasjonsplan 

• Fasadeoppriss med målsatte kotehøyder (skriv også høyde på terreng) 

• Snitt med tilgrensende terreng/bebyggelse, nord-sør og øst-vest. Viktig å få med 
overganger og terrengforskjeller mot tilgrensende trafikkareal, bebyggelse og uterom. 
Vis eksisterende og planlagt terreng. 

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/private-planforslag/lenkesamling-reguleringsplan/
https://www.stavanger.kommune.no/startpakke
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• Sol/skyggeanalyse for tidspunktene gitt i kommuneplanen. Må vise konsekvenser for 
nabobebyggelsen. Må vise tydelig plasseringen til innregulert lekeplass og eventuelle 
inndelinger av private uteoppholdsareal. Prosentandelen av sol må vises med tall på 
illustrasjonene. Ta gjerne også med andre relevante tidspunkter. 

 
Bestilling av startpakke 
Bestilles når plangrense og planinitiativet er revidert og godkjent. 
Bestillingsskjema finnes på internett på http://stavanger.kommune.no/startpakke 
 
Bestilling sendes til arealplanmottak@stavanger.kommune.no 
Krav gitt i Startpakken http://stavanger.kommune.no/startpakke skal følges.  
På samme side ligger lenke til informasjon om kommuneplan, vedtekter, normer og 
retningslinjer. 
 
Stavanger kommune lager annonsekart og fremskaffer liste over hjemmelshavere og 
instanser som skal varsles.  
 
Planavgrensning  
Byutvikling anbefaler at plangrense, som foreslått i planinitiativet utvides noe. Trafikkareal i 
kryss skal inngå, og i tillegg tas søndre del av plan 2631 med. 
Byutvikling: Sistnevnte er inkludert fordi overgangen er vist som viktig i anbefalingskartet, og 
det er en viss terrengforskjell her.  Planområde kan bli redusert, men det er bedre å varsle 
større område, og heller redusere før førstegangsbehandling. Sosi med plangrense sendes 
ut ved bestilling av Startpakken.   
 

 
 
Plannummer  
2797 
 
Elektronisk varsling 
Stavanger kommune tar på seg ansvar for elektronisk kunngjøring ved planoppstart. Når 
forslagstiller sender varsel til berørte, skal det sendes e-post med nødvendig informasjon til 
arealplanmottak@stavanger.kommune.no 
     
Nødvendig informasjon er: 

- plannummer og tittel 
- formålet med planen 
- dato for annonsering i avisen og utsendelse av brev til berørte 
- frist for merknader 

http://stavanger.kommune.no/startpakke
mailto:arealplanmottak@stavanger.kommune.no
http://stavanger.kommune.no/startpakke


4 
 

- forslagsstillers besøksadresse 
- forslagsstillers adresse for innsending av merknader, inkl. e-post-adresse 
- navn på kontaktperson hos forslagsstiller og vedkommendes telefonnummer 
Merk e-posten: Kunngjøring planoppstart for plan nr. 2797 
 
4. Videre fremdrift fram til politisk behandling 
 
Rette opp plangrense og planinitiativ 
Bestille startpakke som mottas innen 14 dager 
Varsel om planoppstart. Vedlegg: referat, planinitiativ, stedsanalyse og illustrasjoner. 
 
Møte med Byutvikling for gjennomgang av merknader ca. 6 uker etter varsel om oppstart  
Møte for gjennomgang av planmateriale før innsending 
Innlevering av planforslag  
Politisk førstegangsbehandling innen 12 uker etter at komplett planmateriale er mottatt 
 
Arbeidsmøter med aktuelle etater i kommunen settes opp ved behov underveis. 
Konsulent kan foreslå temavise møter og uke for gjennomgang.  
 
 
5.  Foreløpig tilbakemelding fra kommunen 
 
Formål 
Det er stor variasjon og aktivitet i området i dag. Rikt med små kreative næringer. Byutvikling 
ønsker å utfordre utbygger når det gjelder andre formål og aktiviteter enn kontor på tomten. 
Det er positivt at det er ønske om å bidra til økt byliv, og å bygge opp rundt områdets 
eksisterende struktur og kvaliteter. Hvis det er ønskelig å bygge opp om mangfoldet av 
næringer på tomten, anbefales det en dialog og medvirkning med de ulike små aktørene 
som er i området i dag, for å utvide mulighetsrommet for hvilke aktiviteter og næringer man 
kan legge til rette for på denne tomten.  
 
Utnyttelse og høyder 
Arkitekt er opptatt av å få ned skala på og mellom byggene, og tilpasse prosjektet til 
omkringliggende bebyggelse. Det vil bli vurdert muligheten for rekkehus i midten av kvartalet 
som relaterer seg til menneskelig skala. Byutvikling er positive til intensjon om å forsterke 
dagens kvartalsstruktur. Positivt med studier om ulike volumer/skala/romlige opplevelser.  
 
Utnyttelse: Planinitiativet viser til at utnyttingsgraden er ikke fastsatt, men vil høyst 
sannsynlig ligge mellom 150 og 170 % BRA med maks 7 etasjer. Planinitiativet viser til at 
skissert byggehøyde bryter med overordnede rammer, men utnyttelsen er i tråd med 
kommunedelplan for sentrum (110-220%,) med kombinert formål og en boligandel på 80 % 
 
I dialogmøter har Byutvikling gitt tilbakemelding om at illustrasjoner viser for høye 
ambisjoner i forhold til utnyttelsesgrad. Det presiseres at dette fremdeles er gjeldende. 
Angitt utnyttelse i KDP sentrum forutsetter at øvrige kvalitetskrav oppfylles. Ved regulering 
der ny bebyggelse skal utfylle en eksisterende bebyggelses- eller kvartalsstruktur må  
retningslinjens føringer for utnyttelse tilpasses til de utbygde omgivelsene. 
 
Byutvikling ønsker å være tydelige på dette tidlig i planfasen. Videre prosess bør vise bedre 
hvordan terrengovergangen og mellomrom blir til bebyggelse mot nord (Profier-tomten). 
Viktig at de forskjellige prosjektene snakker til hverandre på en god måte. Tilpasning til 
nabobebyggelse og hensyn til terreng og nivåforskjeller må ivaretas på en god måte. 
 
Utnyttelse og uteoppholdsareal: Planinitiativet viser til at det er utført en volum- og 
kapasitetsanalyse for å vurdere alternative plangrep og utnyttelsesgrad opp mot 
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overordnende føringer for bokvalitet og anbefalingene fra stedsanalysen. Det står også at 
vedlegget tar utgangspunkt i MUA på 30 m2.  
Byutvikling mener setningen er upresis og kan misforstås. Vedlegg med sol- og 
skyggediagram, og volumstudier viser to tall for MUA. Det skilles mellom (oppnådd) MUA og 
krav MUA. Arealkrav for MUA ikke er oppfylt i noen av volumstudiene, og andel MUA med 
sol i henhold til kravet vil derfor være enda lavere enn prosentandelen som sol- og 
skyggediagrammene gir inntrykk av. Byutvikling mener dette bygger opp om vurderingen om 
at utnyttelsen må reduseres.  
 
Etterskrift, fra forslagsstiller: Utbygger har stort fokus på bomiljø i dette prosjektet og høy 
utnyttelse skal ikke gå på bekostning kvaliteten, ei heller for uterom. Å kombinere evt høy 
utnyttelse med kvalitet vil være premissgivende for det videre planarbeidet, og ved 
fastsetting av utnyttelsesgrad. Kombinasjonen fordrer også at foreslåtte løsninger, 
arealdisponering og kvaliteter sikres juridisk og vil ha et tungtveiende fokus ved utarbeidelse. 
 
Høyder: Planinitiativet viser til nærliggende boligprosjekter spenner fra 5 til 9 etasjer 
(Støperigata 18 og Svankevigå), og planlagte kontorprosjekter opp til 7 etasjer 
(Borgenkvartalet). Byutvikling mener det er for høyt med 7 etg. Byutvikling minner om at 
prosjektet må forholde seg til området som helhet. Positivt at arkitekt har fokus på 
menneskelig skala og hensyn til lokale forhold, det skjer en endring i kontakt ved bygg over 
4 etasjer. Høyder er sentralt for opplevelsen av rom og volum.  
 
Det er uheldig at det kun refereres til høyder på nye prosjekter i anbefalingskartet i 
stedsanalysen. Bør vise alle høyder for en bedre helhetsforståelse. Dette gjelder særlig den 
nærmeste bebyggelsen.  
 
Estetikk og utforming 
Positivt med variasjon.  
Planinitiativet har en «stemningsillustrasjon» som viser intensjon om utforming med gode 
formings- og material kvaliteter. Positivt med variasjon og mangfold. Byutvikling mener 
lavere høyde på bebyggelsen som vist i stemningsbilde/illustrasjon på side 14 i 
planinitiativet, er viktig for opplevelsen av uterommet. Positivt med (hoved)materialbruk som 
tegl og puss, og tanker om palett/fargetoner. Må sikres i planen. Ikke nødvendig med 
formgivingsveileder hvis man klarer å ta stilling til dette i gode bestemmelser. Viktig med 
taklandsskap på lav bebyggelse. Oppfordres til å tenke på tak som «femte fasade». Kan 
tenke bebyggelsen inn i delfelt.  
 
Uteområder og terreng  
Selv om det er en urban setting, er det likevel et boligprosjekt med krav til sand- og 
kvartalslek som må følges.  
 
Planen vil utfordre krav til MUA på 30 m2 per boenhet, men forslagsstiller mener mindre 
avvik kan aksepteres på grunn av nærhet til rekreasjonsområder som Lervigstunet og 
fremtidig bypark i nord. Byutvikling viser til krav i KPA både når det gjelder størrelse og 
kvaliteter. Krav skal løses på egen tomt. Viser også til kommentarer gitt under utnyttelse og 
oppholdsareal.  
 
Etterskrift forslagsstiller: Planen skal sikre opparbeidelse av uteområder med høy kvalitet 
som hjemles juridisk i plandokumentene 
 
Planinitiativ innsendt til oppstartsmøtet viste til ambisjon om en grønn oase i byen», med 
fokus på stedstilpasset bebyggelse og uteområder av høy kvalitet. Byutvikling kommenterte i 
møtet at en viktig forutsetning for å sike grønne kvaliteter i planområdet, er at det settes av 
nok areal for opphold, og vegetasjon sikres gode vekstvilkår (jorddybde, lokalklima etc.). 
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Oppdatert planinitiativ viser til ambisjon om å etablere et boligområde med fokus på 
stedstilpasset bebyggelse og grønne uteområder med høy rekreasjonsverdi. Anbefalinger 
om vekstvilkår må sikres.  
 
Byutvikling er positiv til at landskapsarkitekt deltar tidlig i prosjektet, og at det foretas 
innmålinger. Viktig med gode tilkomster, tilgjengelighet og gjennomganger – tenke terreng, 
kotehøyder og overgang mot nabobygg, byrom og trafikkareal. Kote-høyder skal inn i 
utomhusplan. Byutvikling er usikker på akse mot nord, vist i anbefalingskartet. Må vurderes 
hvor man tilrettelegger for hovedmengde av folk. Bør vurdere gangatkomst til parken i nord 
mer mot vest.  
 
Må sikre blågrønn faktor (BGF) på 0,7. Beregninger skjer basert på veileder fra Fremtidens 
byer. Tenke overvannshåndtering, uterom og BGF i sammenheng.  
 
Lokalklima 
Gode solforhold er essensielt ved utarbeidelse av uterommene. Det er utarbeidet solstudier 
for volumstudiene. Før planoppstart kan dato og areal som er solbelyst rettes opp/suppleres. 
Solstudier må vise sol- og skyggevirkning i planområdet ift. lek og opphold, både på tomt og 
(regulert) nabobebyggelse. Arkitekt etterspør gode eksempler på hvordan man synliggjør 
solbelysning. Byutvikling vil vise til noen eksempler. 
 
I planbeskrivelsen bør det vises til funn og hovedkonklusjoner fra alle tilleggsrapporter.  
Byutvikling ber om vindstudier, relevant med tanke på tomtens plassering. Anbefaler å se 
behov for innglassing av balkonger opp mot vindstudier. Bedre løsninger for uteopphold om 
innglassing integreres i formspråk/utforming.  
 
Kulturminner og vern  
Ark er inspirert av nærliggende bygg med materialitet, tegl og puss, fargepalett og 
ornamenter. To bygninger er vernet, men har påbygg som vil blir revet. Eksisterende fasader 
som kommer frem, skal reetableres og tilbakeføres. Forslagsstiller ser på eksisterende 
bebyggelse som en berikelse. Gode å hvile øynene på. Ønsker å få til en portal gjennom 
vernet bygg for å knytte seg til park mot sør. Westco eier byggene, men det er dialog om å 
få til et godt samarbeid. Byantikvaren er positiv til de subtile, små detaljene. Plankart må ha 
verneskravur og bestemmelser.  
 
I dialogmøter har byutvikling kommentert kvalitetene som finnes i eksisterende industribygg. 
Bebyggelsen er ikke vernet. Forslagsstiller har konkludert med at de gamle industribyggene 
ikke vil bli tatt med videre i prosjektet. Planen bør vise til hvilke vurderinger som er gjort mht. 
gjenbruk av eksisterende bygg og rivning, jf. Konsekvenser for klima- og ytre miljø 
 
Trafikk faglig 
Gående skal ha den beste tilgjengeligheten mens biler skal underordnes. Dette er 
boligprosjekt, må vurdere skolevei og nærmeste barnehager, ha fokus på hvordan en 
kommer dit.  
 
Det er tatt noen overordnede grep i området som kommunen ønsker å forsterke. 
Haugesundsgata er definert som en hovedvei og Ryfylkegata som en kollektiv-, gang- og 
sykkel-akse. Adkomst med bil fra Haugesundsgata til planområdet er viktig å vurdere - hvilke 
veier og gater som skal brukes, og ev. behov for avbøtende krav. Fylket har vært opptatt av 
det må tas utgangspunkt i hvordan koblingen blir fra overordnet veinett til tomten. 
Internt: Vareleveranse til næring, renovasjon og utrykning må ivaretas på en trafikksikker 
måte. Viktig å unngå rygging med lastebil. 
  
Mobilitetsplan - atkomst til holdeplasser for bil. Atkomst fra hovedveinett til planområdet.  
Parkering og gjesteparkering  
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Etterskrift: Det har vært noe dialog angående atkomst i Lervigsveien. Forslagsstiller viser til 
at Lervigsveien o_KV1 må justeres for å tilpasses mulig innkjøring til p-kjeller på BATES 
tomt. Norconsult er, på vegne av nabotomt, i gang med prosjektering og justering av vei og 
stigningsforhold på bakgrunn av dette. Byutvikling har tidligere uttalt at det trolig ikke er 
behov for endring av plan i Lervigsveien hvis det ikke medfører endringer i plankart, eller 
krav satt i bestemmelsene til planen (2631).  
Byutvikling vil presisere at siden planen ikke er varslet, og det ikke foreligger et konkret 
prosjekt, så kan forskuttering av atkomst gi uforutsette utfordringer og ev. uheldige løsninger 
for helheten i prosjektet.  
 
Sykkel: Adkomst med sykkel til planområdet, samt tilgang til parkeringsanlegg under tak og  
må vises i planforslaget. Ønsker differensierte løsninger og ikke legge all sykkelparkering i 
kjeller. Noe bør legges ved inngangen til byggene og innendørs. Må tenke på utendørs 
gjesteparkering. Viktig å ha kontroll på arealbehovet, arealbehov må vises. Viser også til 
krav i kommuneplanen. 
 
Brannoppstilling: Idrett og utemiljø pekte på at brannoppstilling må reguleres i plankartet 
som eget formål, og arealet skal ikke inngå i arealregnskapet til grøntområdene. Arealet 
trenger ikke å være asfaltert, kan utformes i sammenheng med tilgrensende areal/uterom, 
men må dimensjoneres og opparbeides i tråd med Rogaland brann og redning sine krav.  
 
Etterskrift: I etterkant av møtet er det gjort en presisering som gjelder areal for oppstilling: 
Oppstilling for brannbil skal reguleres inn med bestemmelsesområde i plankartet, og gis 
egne bestemmelser. Oppstillingsareal regnes ikke med i arealregnskapet for 
uteoppholdsareal, men kan unntaksvis regnes med i tilfeller der arealet sikres en funksjon og 
utforming som ivaretar kvalitet på uteoppholdsarealet. Atkomst for utrykningskjøretøy skal 
normalt være på kjøreveier eller gangveier. Disse skal ikke regnes med i 
uteoppholdsarealet.   
 
Medvirkning 
Noe av områdets identitet og karakter ligger i mangfoldet av små forskjellige næringer. Dette 
kan berike prosjektet hvis man tar med seg disse videre, og Byutvikling anbefaler dialog med 
de mindre aktørene som er i området i dag. BATE er i dialog med Kjetil Dybvig og Stavanger 
Sentrum, og planlegger å analysere næringsbehov som er i området i dag.  
 
Byutvikling viste til at det pågår planarbeid på Mølleneset og i Badehusgata/Svankevigå, og 
medvirkning med beboere i området kan være aktuell å se på i dette planarbeidet.  
 
VA 
I en foreløpig kommentar etter møtet skriver VA at det viktigste må være avklaringer med 
prosjektet som pågår på Støperigata 18. I forbindelse med VA-rammeplanen må det ses på:    

• Skal/må noe av spillvann fra det nye området tilføres den nye pumpestasjon som skal 
bygges her, og er det eventuelt tatt høyde for det i stasjonen/pumpeledning? Eller kan alt 
gå med selvfall til eksisterende kommunal selvfallsanlegg i Støperigata/Lervigsveien? 

• Overvann skal/bør primært ledes til sjø og ikke inn på eksisterende kommunale OV-
anlegg i Støperigata/Lervigsveien. Er dette ivaretatt/samkjørt med utbyggingene på nr. 
18, blant annet med tanke på opparbeidelse av arealene ned mot sjø? 

 
Anbefaler at de kommer raskt i gang med VA rammeplan, for å tidlig avklare tilknytning til 
spillvann/pumpe (i nord/plan 2631).  
   
Rekkefølgekrav  
Det er rekkefølgekrav i plan 1901 Spilderhaug, disse er knyttet opp til utbygging i 
planområdet (BK23).  
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Det er enighet om: 
Enighet om at planarbeid kan settes i gang, og hovedformål. 
 
Det er uenighet om: 
Det er ikke direkte uenighetspunkt, men byutvikling er tydelige på at skissert utnyttelse og 
høyder vurderes som for høy for tomten. Det er ikke vist til vurderinger som gjør at lavere 
krav til uteopphold for boliger kan aksepteres på denne tomten. Byutvikling viser til krav for 
uteopphold og lek i overordnet plan. 
 
 
6.  Kontaktpersoner i planfasen 
 
Forslagstiller: Ingrid Høymer-Fossan 
Kommune: Anita Helstrup 
Krav til fagkyndig anses oppfylt: ja 
 
 
7.  Annet 
Oppstartsmøte er en drøfting mellom tiltakshaver og kommunens planmyndighet for om 
mulig avklare planrelaterte problemstillinger tidligst mulig i planprosessen. 
Møtet gir ingen av partene rettigheter overfor den annen part. 
 
Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, kommunens rutiner og politikk og at nye 
opplysninger kan føre til endrede faglige vurderinger.  
 
 
 
Vedlegg 

Planinitiativ 

Stedsanalyse 

Volumstudie og sol- og skyggediagram 

Snitt 

 


