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1. Forslagstillers redegjørelse for ønsket tiltak – Planinitiativ

Viser til forslagstillers planinitiativ som ligger ved referatet.

2. Gjeldende planer, andre relevante vedtak og evt. pågående planarbeid

Overordnede planer og føringer er beskrevet i planinitiativ.

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 til konsekvensutredning.

Utredninger som skal utføres 
ROS-analyse 
Renovasjonsteknisk plan – ikke nødvendig med en egen plan, kommentar i 
planbeskrivelse 
Brannteknisk/redningskjøretøy – ikke nødvendig med en egen plan, kommentar i 
planbeskrivelse
VA-rammeplan - ikke nødvendig med en egen plan, kommentar i planbeskrivelse

https://www.stavanger.kommune.no/startpakke
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Miljø- og energiutredning - Kommuneplanens § 1.20.1 krever at hensyn til miljø og 
energibruk kommenteres 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. 
Støyanalyse - ikke nødvendig med en egen plan, kommentar i planbeskrivelse
Mobilitetsplan - ikke nødvendig med en egen plan, kommentar i planbeskrivelse
gjennomføre. 

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
 Illustrasjonsplan
 3D-illustrasjon
 3D-modell i IFC-format (uten innvendige detaljer)
 Fjernvirkning
 Snitt med tilgrensende terreng/bebyggelse. Vis eksisterende og planlagt terreng.

Bestilling av startpakke
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. 

https://www.stavanger.kommune.no/startpakke
http://stavanger.kommune.no/startpakke
mailto:arealplanmottak@stavanger.kommune.no
http://stavanger.kommune.no/startpakke
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Planavgrensning

Plannummer 
Plan 2809

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
- 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 ....

4. Videre fremdrift fram til politisk behandling

Arbeidsmøter settes opp underveis i prosessen.

5.  Foreløpig tilbakemelding fra kommunen

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av småbåthavn på Brimse, for å 
sikre tilgjengelighet for både besøkende, fastboende og hyttefolk. 
Planområdet er i kommuneplan for Rennesøy 2019 – 2030, disponert til småbåthavn med 
områdenavn SB11.
Brimsefjorden omfattes av militært forbudsområde og Forsvaret må involveres i 
planarbeidet. 
Viktig at utformingen av bryggeanlegget og fyllingen i sjø ikke begrenser sirkulasjon av 
vannet og at det sikres dybde nok for redningskjøretøy ol.
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6. Kontaktpersoner i planfasen

Teknaconsult – Helge Nilsen
Stavanger kommune, Byutvikling – Mari Lode Norheim
Krav til fagkyndig anses oppfylt.

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 med stedsanalyse

Med hilsen

Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen Mari Lode Norheim
seksjonssjef saksbehandler

Vedlegg

        

Kopi til:
Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst., Klikk eller trykk her for å skrive inn tekst.

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur


