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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 småhusbebyggelse i form av 

eneboligbebyggelse og rekke-/kjedehus med tilhørende infrastruktur tilknyttet det 

eksisterende boligområdet. 

 

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

Planavgrensning og lokalisering 

Planområdet er på ca. 13 daa, og ligger i sør på øya Sokn i Stavanger kommune. Stavanger 

sentrum ligger ca. 19 km sør for Sokn. 

 
Figur 1 Planområdets beliggenhet i regionen 

 

Beskrivelse av planområdet 

Planområdet omfatter gnr./bnr. 245/6, 245/29, 245/30, og 245/31, m.fl. Planområdet er i 

kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse og fremtidig boligbebyggelse, og sørlig del av 

planområdet er regulert til boligbebyggelse i plan, Del av Sokn – Nygårdsvika – plan 

2001005. 
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Figur 2 Planområdet 

Sørlig del av planområdet består av tre større eneboliger, med tilhørende garasje og hage, 

samt en mindre grusbelagt parkeringsplass. I nord består planområdet av mark. 

Omkringliggende område består stort sett av boligbebyggelse, samt brygge- og 

båthusbebyggelse i tilknytning Nygardsviga. Ca. 200 meter nordøst for planområdet ligger 

Sokn camping bestående av bobilpark, campingvogn, telt og båtplass. Det er også etablert 

restaurant og mindre serveringssted med kiosk i tilknytning til campingplassen. Boligområdet 

sammen med campingplassen utgjør det eneste boligfeltet på Sokn, med unntak av enkelte 

gård-/landbrukseiendommer på øyen. Adkomst til Sokn og planområdet skjer fra E39, nord i 

Sokn, via Bruveien. Omliggende områder består stort sett av flatt dyrkbar markområder og 
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beiteområder. Landskapet preges av å være flatt, og kan karakteriseres som en 

lavlandslette.  

 

 

 

Aktuelle tema og interesser som berøres av planinitiativet 

Ifølge temakart-Rogaland.no, finnes det ingen fremmede, fredet eller truede arter innenfor 

planområdet. Imidlertid er det registrert lokalitet for automatisk fredet kulturminne i 

tilgrensning til planområdet i nordøst. Iht. kulturminnesøk.no, er det innenfor dette området 

påvist steinalderboplass etter prøvestikking med flintfunn og sjakting. Anslått utbredelse på 

kulturminnet er ca. 1 daa.  

 

Figur 3 Lokalitet for kulturminne (kulturminner.no) 

Planområdet preges av fulldyrka jord, hvor det er blitt høstet og pløyd maskinelt. Det er blitt 

påvirket av mennesker og dets maskiner. Dette innebærer at det aktuelle planområdet ikke 

anses å ha særlig verdi i forhold til lokalitet for steinalderboplass. 

 

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

Forholdet til overordna planer og føringer 

- Statlig planretningslinje for samordnet areal og transportplanlegging 

- Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

- Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke 

 

Forholdet til kommuneplan 
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Sokn var frem til 2020 del av Rennesøy kommune, men etter 2020 ble Rennesøy kommune 

sammenslått med Stavanger kommune. Fram til Stavanger kommune har laget en ny 

kommuneplan, gjelder kommuneplanen for Rennesøy, vedtatt 17.06.2019.  

 
Figur 4 Planområdet og gjeldende kommuneplan for Rennesøy 

I kommuneplanen er planområdet disponert til eksisterende og fremtidig boligformål, og 

ligger innenfor område B4 på Sokn. Iht. kommuneplanen kan ikke område B4 bygges ut før 

gang- og sykkelvei er etablert langs Bruveien til bussholdeplass ved E39. I kommuneplanen 

defineres B4 på Sokn som øvrige områder, hvor det skal legges til grunn en boligtetthet på 2 

boliger pr. dekar. I øvrige områder skal minimum 40% av boenhetene utformes som 

universell tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse.  

 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller ved omdisponering av areal som blir eller kan bli 

brukt av barn skal registrerte barnetråkk legges til grunn for vurderingene. Områder som er 

viktige for barn skal så langt det er mulig innarbeides i reguleringsplan som grønnstruktur 

eller felles utearealer. Ved bygging av mer enn tre boliger skal det innen en gangavstand på 

150 meter være nærlekeplass med størrelse på minimum 150 m².  

Kommuneplanen angir parkeringskrav på minimum 2 parkeringsplasser pr. boenhet for 

eneboligbebyggelse og bolig i rekke, og 1,5 parkeringsplasser for bolig i blokk.  

 

Planforslaget vil i stor grad være i tråd med overordna føringer. Det legges opp til tetthet i 

tråd med kommuneplanen i form av eneboligbebyggelse og rekke-/kjedehus, for å best 

tilpasse den nye bebyggelsen med omkringliggende område og bebyggelse.  
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Gjeldende og pågående reguleringsplaner 

 
Figur 5 Planområdet og gjeldende reguleringsplan 

Sørlig del av planområdet er regulert til boligbebyggelse B1, i reguleringsplan, Del av Sokn – 

Nygårdsvik, vedtatt i 2003. Nordlig del er ikke regulert, men inngår som framtidig 

boligbebyggelse i kommuneplanen. Iht. planen skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan 

før det kan gis tillatelse til tiltak. Bebyggelsesplanen skal redegjøre for: 

 

- Bygningenes utforming, etasjeantall, høyder, utnyttelse og bruk 

- Materialbruk i fasader og på tak 

- Avkjørsel/-er 

- Opparbeiding av internveier, gangforbindelser, parkering for bil og sykkel, lekeplasser 

og andre fellesarealer 

- Energiforsyning og hovedløsninger for vann og avløp 

- Sol- og skyggeforhold 

- Lystmaser, skilt, steinmur, forstøtningsmur, støyvoller, ledninger, o.l. på privat og 

offentlig grunn.  

 

Garasje skal så langt som det er mulig inngå i hovedbygning. Frittstående garasje/carport skal 

ha flatt tak. Maksimalt areal for garasje på hver tomt er 40 m². Største høyde for garasje er 3,0 

m. Garasje/carport kan stå min 5,0 m fra vegkant, og skal byggemeldes sammen med bolig. 
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Det skal etableres min. 1 bilplass i tillegg til garasje/carport pr. bolig på egen tomt, pluss 

minimum 0,5 bilplass pr. bolig i felles parkeringsanlegg. 

 

 

4. Kort presentasjon av prosjektet/planidèen (Jf. § 1 andre ledd bokstav c,d og e) 

Det er ønskelig å legge opp til småhusbebyggelse innenfor planområdet, i form av enebolig, 

kjedet enebolig og/eller rekkehusbebyggelse, iht. krav i kommuneplanen; på 2 boliger pr. 

dekar. Det aktuelle utbyggingsarealet utgjør ca. 6 - 7 dekar, noe som tilsvarer ca.12 – 14 

boliger. Nærmere detaljer omkring utnyttelse, typologi og plassering av boliger i planområdet 

vil bli belyst senere i planprosessen. Det vil vektlegges god stedstilpasning 

 

 

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

Planområdet ligger i et etablert boligområde på Sokn. Boligbebyggelsen består stort sett av 

eneboligbebyggelse med saltak i to til tre etasjer, med tilhørende stor hage og garasje. De 

planlagte eneboligene vil bli godt tilpasset den omkringliggende bebyggelsen, både når det 

gjelder grunnflate, volum, høyder og terreng. Det vil være sentralt i prosjektet å bevare 

strukturen i området, samtidig som det sikres gode solforhold, både i og i tilgrensning til, 

planområdet. Områdets luftige karakter søkes bevart.  

 

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

I henhold til temakart-Rogaland.no, er planområdet ikke utsatt for risiko knyttet til flom eller 

skred. Planområdet ligger på kote +13 i nord og kote +1 i sør, og er utsatt for risiko knyttet til 

stormflo, med intervall på 20 år. Planområdet ligger under marin grense. Det er ikke dekning 

for MML der løsmasser er kartlagt i grovere målestokk, men marine avsetninger kan likevel 

forekomme for arealer under marin grense. 

 

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

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. 

 

 

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

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

Stavanger kommune, Rogaland brann og redning, Fylkeskommune og Fylkesmann vil være 

naturlige høringsparter. Tilgrensende naboer vil bli hørt på vanlig måte. 
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9. Tema som ønskes diskutert på oppstartsmøtet 

- Krav til planleveranse og dokumentasjon 

- Fremdrift og videre møter. 

 

Vedlegg 

Vedlegg til stedsanalyse 

 

 

 

Stavanger, 08.06.2022 

 

Med vennlig hilsen 

PROSJEKTIL AREAL AS 

 

 

 

Petter Skogen 

Tlf. dir: 468 05 114 

E-mail: Petter.skogen@prosjektil.no 

mailto:Petter.skogen@prosjektil.no

