
OPPSTARTSMØTE - PLANSAK                          
 
Tittel: Teknikken sør  
 
Sted: Olav Kyrres gate 23 
Tid: kl. 09.00 06.04.2022 
 
Deltakere:  
Margrethe Stople – Helen & Hard 
Dag Strass – Helen & Hard 
Grete Kvinnesland – Stavanger Utvikling KF 
Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen – seksjonsleder Plan og arkitektur 
Jo C. Fougli – Plan og arkitektur 
Ingrid Lerang Fossåskaret – Plan og arkitektur 
 
1. Forslagstillers redegjørelse for ønsket tiltak – Planinitiativ 

 
Det vises til forslagstillers planinitiativ. 
 
2. Gjeldende planer, andre relevante vedtak og evt. pågående planarbeid 
   
Det vises til informasjon om dette i planinitiativet. Gjeldende kommuneplan vil være det 
viktigste rammeverket for planarbeidet. 
Det vises til pågående områdereguleringer for Hillevåg og Paradis, samt at det i år 
planlegges igangsatt områderegulering for sykehusområdet, som grenser til planområdet i 
vest. 
   
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  
Boligformål er ikke i tråd med formålet i overordnet plan, som er offentlig eller privat 
tjenesteyting. Iht. vedlegg i punkt 25 skal nye boligområder som ikke er i samsvar med 
overordnet plan konsekvensutredes. Kravet utløses imidlertid ikke dersom størrelsen på 
utbyggingen er mindre enn 15 dekar (dette er presisert i pkt. 8.1.3 i veileder til forskrift om 
konsekvensutredninger). Tomten på Teknikken sør er 9,5 daa, og kravet utløses dermed 
ikke. Andre kriterier vurderes heller ikke å utløse KU-plikt. 
 
Utredninger som skal utføres  
Stedsanalyse - i henhold til kommunen og fylkeskommunens veiledere 
ROS-analyse 
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 

https://www.stavanger.kommune.no/startpakke
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 som kreves for å 
kunne gjennomføre planen, må sikres i reguleringsbestemmelsene. 
Miljø- og energiutredning - Kommuneplanen § 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 
Mobilitetsplan 
BGF blågrønn faktor - Se kommuneplanen § 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.  
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. 
Illustrasjoner må vise en realistisk gjengivelse av vegetasjon, slik den vil fremstå de første 
årene etter planting. 

• 3D-illustrasjon 

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

• Fjernvirkning 

• Snitt med tilgrensende terreng/bebyggelse. Vis eksisterende og planlagt terreng. 

• 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 
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.  

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/private-planforslag/lenkesamling-reguleringsplan/
https://www.stavanger.kommune.no/startpakke
http://stavanger.kommune.no/startpakke
mailto:arealplanmottak@stavanger.kommune.no
http://stavanger.kommune.no/startpakke


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  
Tilliggende del av Øvrebøveien avgrenser planområdet mot øst og i sør. Regulert lekeplass 
F5 i sør tas med. Mot vest legges plangrensen inntil sykehusområdet. Mot barnehagen i 
nord tas regulert turvei og park med i planområdet. 
 
Plannummer  
Gis ved bestilling av startpakken. 
 
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 
 
Tidspunkt for dialogmøter avtales underveis.  
Forslagsstiller ønsker å gjennomføre et eget medvirkningsopplegg rettet både mot 
nærmiljø/nabolag og mot representanter i bofellesskapet for utviklingshemmede, som 
skissert i planinitiativet. Saksbehandler kan delta ved enkelte arrangement ved behov og 
anledning.  
Saksbehandler formidler kontakt og sørger for avklaringer med andre fagavdelinger i 
kommunen ved behov. 
 
5.  Foreløpig tilbakemelding fra kommunen 
 
Det blir viktig å ivareta gode solforhold for eksisterende boligbebyggelse mot øst og mot 

barnehagen i nord, i tillegg til for eget boligprosjekt. 

Grepet med å bryte opp hvert bygg med egne takformer er bra. Modellering av volumene 

med nedtrapping mot øst blir viktig, av hensyn til volumvirkning på nært hold / i gaten, 

fjernvirkningen fra et større omland og skyggevirkning.  

Mulighet for å bearbeide regulert parkeringsplass for barnehagen på bakkeplan bør 

undersøkes. Kan dette løses mer arealeffektivt under bakken eller med bygg over? Og kan 

det bidra til å senke bygningsvolumet nærmest barnehagen? 

De skisserte bolighusene ligger relativt tett. Her bør det jobbes med plassering og 

planløsninger for å unngå innsynsproblematikk. 



Ensidig nordvendte leiligheter må unngås. 

Gode koblinger for gående og syklende gjennom/forbi området må ivaretas. 

Grøntdrag fra Køhlereiendommen bør videreføres gjennom/forbi tomten. 

Terrengbearbeidelse og overvannshåndtering vil være et viktig tema å vurdere ved 

utarbeidelse av planen. 

Snuhammer i enden av Øvrebøveien må ivaretas, og dimensjoneres for lastebil iht. Vegnorm 

for Sør-Rogaland. 

Ny trafo skal plasseres innenfor området.  

 

Utfordringer: 

Det må jobbes videre med hvordan kommuneplanens krav om lekeplasser kan innpasses, 

og det må sikres gode kvaliteter i uterommene. Det må utarbeides et godt konsept for 

offentlige og felles utearealer. 

 
 
6.  Kontaktpersoner i planfasen 
 
Forslagstiller: Margrethe Stople 
Kommune: Ingrid Lerang Fossåskaret 
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 

Stedsanalyse 

 


