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Oppstartsmøtereferat 13.09.2022
Høyskolen VID sitt nye skolebygg ble ferdigstilt til skolestart 2022. Rammetillatelsen til bygget 
ble påklaget og tillatelsen til bygget ble opphevet av Statsforvalteren. De skrev i avgjørelsen sin 
at bygget ikke kan godkjennes med dispensasjoner fra gjeldende plan, og at det må lages en 
ny reguleringsplan for området. Bygget ble gitt ny midlertidig tillatelse, og den saken blir for 
øyeblikket klagebehandlet. I forbindelse med dette tok NMS Eiendommer kontakt i juli for å se 
på muligheten til å starte opp en ny detaljregulering med planområde avgrenset til det nye 
skolebygget med omkringliggende areal. De ønsker dette for å kunne regulere det nye 
skolebygget hurtigere enn hva gjeldende plan for Misjonsmarka nord (plan 2703) vil kunne 
gjøre.

Det pågående planarbeidet med reguleringsplan 2703 – Misjonsmarka nord vil settes på vent 
mens arbeidet med en ny plan for den nordre delen av området behandles. I ytterste tilfelle vil 
den ikke kunne starte opp igjen før den nye planen er vedtatt, men det er mulig å se på om det 
går an å starte den opp igjen tidligst når den nye planen nærmer deg sluttbehandling.
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Forslagstillers redegjørelse for ønsket tiltak
Gottlieb Paludan Architects har på vegne av NMS Eiendommer sendt inn et planinitiativ datert 
05.09.2022 og stedsanalyse datert 07.09.2022 for Misjonsmarka høyskoleområde i Eiganes og 
Våland kommunedel.

Formålet med planen er å legge til rette for offentlig eller privat tjenesteyting – undervisning, 
næringsbebyggelse – kontor, hensynssone bevaring og grønne uteoppholdsareal.

Misjonsmarka 9 og 10 brukes i dag til kontor og hybler, Lars Dahles vei 3 er en firemannsbolig 
og Misjonsmarka 12a og b blir brukt av høyskolen VID.

Se vedlagt planinitiativ for mer informasjon om foreslått plangrep.

Gjeldende planer, andre relevante vedtak og evt. pågående planarbeid
Kommuneplan for Stavanger 2019-2034 har avsatt området til offentlig eller privat tjenesteyting 
med feltnavn S for skole. Området ligger innenfor bysone A – den sentrale byen og har egne 
krav til utnyttelse og parkeringsdekning i kommuneplanens bestemmelser. For prosjekter med 
en blanding av bolig- og andre formål, skal det gjøres en konkret vurdering av hvilken 
utnyttelsesgrad som det enkelte prosjekt kan ha. På grunn av planområdets beliggenhet i 
trehusbyen og nærhet til ett av Riksantikvarens NB!-områder og flere verneverdige bygninger, 
så vil ikke kommunen se til kommuneplanens retningslinjer for utnyttelse, men heller hvilken 
utnyttelse et område som dette tåler.

Forslag til revidert kommuneplan er ute på høring og vil mest sannsynligvis vedtas i 2023.

Kommunedelplan for kulturminner 2010-2025 har registrert tre kulturminner innenfor 
planområdet som er listet opp i kommunedelplanens objektliste. Bebyggelse mot vest, nord og 
øst ligger innenfor hensynssone Bevaring kulturmiljø H570_7 – Trehusbyen.
Sør for planområdet ligger Kampen kirke som også ligger i kommunedelplanens objektliste, 
samt Misjonsmarka sør som er lagt inn med hensynssone Bevaring kulturmiljø H570_470 – 
Kulturmiljø med høy kulturhistorisk verdi som er prioritert for vern i fremtidige reguleringsplaner.

Det pågår planarbeid for hele Misjonsveien fra Stokkaveien i sør til Randabergveien i nord 
(Plan 2683 - Detaljregulering for fv. 414 Misjonsveien, tilrettelegging for sykkel - Eiganes og 
Våland bydel), dette er en del av hovednettet for syklister. Planarbeidet er startet av Rogaland 
fylkeskommune sin vei og forvaltningsavdeling siden det er en fylkesvei. Planen er i 
utarbeidelsesfasen og det sees på alternativer for løsninger for hvordan veien skal opparbeides 
med kjørevei, nye holdeplasser for busser med stopp i veibanen, og sykkelfelt og fortau 
separert fra hverandre. På grunn av utvidelsen av veibredden kan det hende at prosjektet går 
inn i planområdet til detaljreguleringen av Misjonsmarka høyskoleområde. Siden det er over 3,5 
år siden planen varslet om oppstart, vil planen varsles på nytt.

Det foreligger også en byggesak for det nye skolebygget til VID nord i planområdet. Bygget ble 
ferdigstilt i 2022 og fikk en dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av bygget i tre 
etasjer. Rammetillatelsen ble i midlertidig påklaget og opprinnelige byggetillatelser på et 3-
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etasjers bygg for skole og kontor, både permanent tillatelse og midlertidig tillatelse på inntil fire 
år er opphevet av Statsforvalteren. Det er gitt ny midlertidig byggetillatelse på inntil to år, og 
denne delen av bygget er tatt i bruk som skole. Ny midlertidig byggetillatelse er påklaget. I 
tillegg er det søkt om ny midlertidig byggetillatelse på ett år for tredje etasje. Denne 
byggesøknaden er ikke behandlet. Det er igangsatt prosess for retting av bygg og opphør av 
bruk for tredje etasje.

Foreløpig tilbakemelding fra kommunen
Kommunen viser til overordnede føringer i kommuneplanen som skal følges, og har i møtet i 
tillegg gitt tverrfaglige tilbakemeldinger på stedsspesifikke ting som må tas hensyn til i 
planarbeidet. Listen er ikke uttømmende.

Stedsanalysen og planinitiativet
Stedsanalysen er lettfattelig å lese, selv om den har for mange sider. Deler av hensikten med 
stedsanalysene er ikke å presentere et omfattende verk som er tidkrevende å lage, men enkle 
analysekart. Det er gjort gode analyser og kommunen er enig i forslagsstillers anbefalingskart. 

Tilbakemeldingene til stedsanalysen og planinitiativet ble gått gjennom på møtet og oversendt i 
etterkant skriftlig. Forslagstiller opplyser om at dokumentene vil justeres før det sendes ut 
varsel om oppstart av planarbeidet.

Bebyggelse og høyder
Kommunen mener at bebyggelsen må tilpasses omkringliggende område og annen 
bygningsmasse. Dette inkluderer høyder, bygningsvolumer, utearealene, terrengbearbeiding og 
landskapsrommet.

Formål
Planinitiativet foreslår etablering av kombinert bebyggelse med kontor og undervisning. 

Verneverdig bebyggelse
Det er enighet om å regulere Lars Dahles vei 3, Misjonsmarka 9 (Murhuset) og Misjonsmarka 
10 (trehuset) med hensynssone bevaring. Det kan i løpet av planprosessen diskuteres hvor 
detaljerte bestemmelsene til hensynssonen skal være. 

Alléen og trær innenfor planområdet
Det er viktig at alléen reguleres inn med hensynssone bevaring, og at den og andre store trær 
vernes med stor nok buffersone rundt de til rotsone og gode vekstvilkår.

Eksisterende trær er kartlagt i forbindelse med plan 2703 og det må sees på i hvilken 
detaljeringsgrad de skal vernes på plankart og i bestemmelser. Det vil ikke være nok å bare 
legge en hensynssone over alléen som en helhet. Det ble i tidligere planarbeid lagd en 
tilstandsrapport og tiltaksplan av arborist for trærne innenfor planområdet. Kommende 
planprosess kan bygge videre på det arbeidet som ble gjort der.

Det må sees på hvordan trærne er sikret i planen for Misjonsmarka sør (plan 2418). 
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Der er hele planområdet vernet, samt at alléen er regulert inn med enkelttrær og et 
bestemmelsesområde. Bestemmelsene sier at den opprinnelige alléstrukturen skal bevares, at 
døde trær skal erstattes og at der det mangler trær i strukturen kan det plantes nye trær. Videre 
sier bestemmelsene at trærne som er avmerket på plankartet ikke kan felles, samt at det gir 
flere direktiver til skjøtsel av trærne.

Ettertekst: Park og vei har i plan 2703 gitt tilbakemelding på at diameteren på hensynssonen til 
trærne skal være fem ganger omkretsen målt ved én meter høyde. Målene som ble gjort i 2020 
i forbindelse med tilstandsvurderingen og tiltaksplanen til plan 2703, kan brukes videre til å 
bestemme størrelsen på hensynssonene.

Overordnede blågrønne strukturer
Det er viktig å beholde et godt og åpent parkrom/grønn lunge rundt de gamle byggene for å 
bevare følelsen av den gamle marken. Det vil også hjelpe med å opprettholde siktsektorene 
frem til bygningenes hovedfasader slik at det fortsatt er mulig å se bygningene fra utsiden av 
planområdet. 

Det må være en gjennomgående blågrønn struktur som binder sammen de grønne områdene 
som følger naturlig terrengfall og vannvei. Håndtering av vann må være et grunnleggende 
kvalitativt element i utviklingen av området. Naturlig infiltrasjon må oppnås til tross for at 
området er fortettet. Det må sees på om overvannshåndteringen kan bedres i området selv om 
det ikke skal reguleres inn noen nye bygninger i planen som ikke eksisterer i dag.

Det samler seg mye vann i området sørøst for planområdet ved kraftig nedbør, det må ses på 
hvordan man kan integrere dette i uterommene gjennom åpne overvannsløsninger i 
planforslaget. Det er viktig å se på naturbaserte løsninger og overvann som en ressurs og ikke 
bare en utfordring. Stort innslag av vegetasjon vil virke luftrensende og klimaregulerende og vil 
også kunne gi et rikt biologisk mangfold.

Det må sees på hvordan det kan opprettholdes og etableres gangkoblinger fra nord til sør og 
på tvers av marken fra Gramstadhaugen i vest til Kampen skole, kommende bussholdeplasser 
og Rudlå i øst.

Uteoppholdsareal
Rommene mellom byggene er et viktig tema i planen. Det må vises hvordan overgangene 
mellom uteområdene skal løses. Hvis det skal sees på sambruk må det dokumenteres at dette 
ikke gjøres på bekostning av kvaliteten for hver enkelt brukergruppe.

Parkering og trafikk
Forslagsstiller ønsker en lav parkeringsdekning og mener at nærheten til sentrum, samt gode 
gang- og sykkelforbindelser gjør at området attraktivt for de som ikke benytter bil. Dette er også 
en løsning som kan bistå positivt i en bærekraftig retning. Mobilitetsplanen må redegjøre for 
parkeringsbehovet for høyskolen og hvordan studenter og ansatte reiser til området. Først når 
denne er utarbeidet kan kommunen kan ta stilling til hvilken parkeringsdekning som vil egne 
seg her.
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Sykkelfelt og bussholdeplass
Fylkeskommunen er i full gang med planen for Misjonsveien som skal etablere sykkelvei 
separat fra fortauet. De vil også i den forbindelse endre på plasseringene av bussholdeplasser i 
området. De anbefaler en løsning hvor sykkelfelt og fortau går på baksiden av 
bussholdeplassen for å få til en løsning som er trafikksikker for alle trafikanter.

For å få plass til dette må bussholdeplassene flyttes fra dagens plasseringer. De anbefaler at 
det i sørgående retning lages en ny bussholdeplass innenfor planområdet minimum 75 meter 
nord for Seehusens gate / Misjonsveien krysset. Denne vil erstatte holdeplassene som i dag 
heter Obstfelders vei og Seehusens gate. Sammenslåingen av VID vil øke belastningen på 
sykkel- og kollektivnettet og en oppgradering av gateløpet er en forutsetning for den lave 
parkeringsdekningen. Det er usikkert hvordan dette vil påvirke planområdet til denne planen.

Forslagsstiller ønsker å gå i dialog med fylkeskommunen for å se på muligheten til å beholde 
dagens holdeplass ved skolen. Kommunen anbefaler at dette gjøres snarest mulig.

Gangforbindelser
Det er viktig å se på skolevei til Kampen skole og snarveier for barn, samt gangtraséer for 
voksne. Gangforbindelsene må bygge videre på eksisterende veistruktur og legge til rette for 
traséer for gående og syklende, både internt, gjennom og langs området. Det mangler i dag en 
god gangforbindelse gjennom planområdet fra vest til øst. Dette er spesielt viktig å opparbeide 
når det kommer ny bussholdeplass på østsiden av planområdet. Det nye VID-bygget stengte 
gangforbindelsen som koblet alléen sammen med Karmøyveien fra sør til nord. Det er derfor 
viktig at det sikres forbindelser som gjør det lettere for beboerne i området å krysse 
planområdet både fra vest til øst.

Det skal sees på muligheten til å anlegge en ny snarvei for gående fra Lars Dahles vei til 
Misjonsveien via gnr. 59 bnr. 1772 og parkeringsplassen til VID på nordsiden av bygget. Veien 
over gnr. 59 bnr. 1772 er allerede regulert inn i plan 279, men planen er fra 1941 og bare deler 
av strekningen har blitt opparbeidet. Det må samtidig tas hensyn til det store treet som står inne 
på gnr./bnr. 59/1728 og 1772.

Medvirkning
Det er viktig å involvere barn, unge og beboere i området. Det må sees på hvordan området 
brukes i dag (opphold, gange, lek osv.), hvordan ser forslagsstiller for seg å bruke det fremover 
og hva ønsker de å ha mer eller mindre av i området. Hva slags funksjoner finnes i nærområdet 
som man kan bygge videre på, og hva mangler det.

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

Utredninger som skal utføres
Sol-/skyggeanalyse

https://www.stavanger.kommune.no/startpakke
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Det må lages en sol- og skyggeanalyse for tidspunktene gitt i kommuneplanen, samt andre 
tidspunkt uteområdene vil brukes. De må vise solforhold på uteområder og konsekvenser for 
nabobebyggelsen. Prosentandelen av sol må vises med tall på illustrasjonene.

ROS-analyse
Det må lages en ROS-analyse i henhold til mal i startpakken.

Redegjørelse for forurenset grunn
Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved terrenginngrep plikter tiltakshaver å vurdere og 
eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området i forbindelse med et tiltak. Området 
ligger innenfor aktsomhetskartet for forurenset grunn, det er derfor mistanke om forurenset 
grunn. Dersom det skal gjennomføres tiltak på et område med forurenset grunn skal 
tiltakshaver utarbeide tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før tiltaket gjennomføres. 
Kommunen ved avdeling Klima og miljø er etter forskriften forurensningsmyndighet.

Det er gjort er arbeid med dette i forbindelse med byggingen av det nye VID-bygget som kan 
brukes videre.

Renovasjonsteknisk plan
Renovasjonsteknisk plan må vise renovasjonspunkter, adkomst/kjøreruter, oppstillingsplass og 
gangavstand til brukerne. Det må unngås tømming over fortau og passes på at de store 
renovasjonsbilene kommer frem med gode snuhammere eller gjennomkjøring.

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.
Det må og sees på hvordan dette kan gjøres uten å skade trærne som skal reguleres til 
bevaring.

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.
Løsninger som foreslås for teknisk infrastruktur og naturbasert overvannshåndtering må være 
realistiske og gjennomførbare. Ta kontakt med VA-ansvarlig for å diskutere hva som kan 
gjenbrukes av dokumentasjon fra byggesaken.

Tiltaksplan for trær
Tiltaksplanen må inneholde nåværende tilstand på trær, planlagte inngrep som 
bygningsfasader og parkeringskjeller. Avbøtende og anbefalte tiltak, samt hvordan trærne skal 
beskyttes i anleggsperioden.

https://www.rogbr.no/meldinger/adkomst-og-slokkevann
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Tiltaksplanen som ble lagd i forbindelse med plan 2703 kan brukes videre.

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. 

Støyanalyse
Kartlegging av støyforholdene til planområdet og nærliggende bebyggelse med anbefalte 
støyreduserende tiltak.

Mobilitetsplan
Viktige tema i mobilitetsplanen vil være: trafikkbelastning, gangforbindelser, snarveier, 
sykkelforbindelser, bilveier, kollektivtransport, skoleveier og trafikksikkerhet.
Sjekk om fylkeskommunen har gjort oppdaterte trafikktellinger i forbindelse med 
Misjonsveienplanen. Det har de siste årene vært store endringer i trafikken i området på grunn 
av pandemien og bygging og oppussing av tuneller. Trafikkmønsteret vil igjen endre seg når 
Byhaugtunellen åpner i høst. Det er viktig å ha data fra trafikktellinger etter at tunellen har 
åpnet hvis det er mulig.

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. 
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/private-
planforslag/lenkesamling-reguleringsplan/

Planbeskrivelse
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 fra startpakken. Det skal være samsvar mellom 
bestemmelser, plankart, illustrasjonsplan og andre dokumenter.

https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/private-planforslag/lenkesamling-reguleringsplan/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/planer/reguleringsplaner/private-planforslag/lenkesamling-reguleringsplan/
https://www.stavanger.kommune.no/startpakke
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Illustrasjoner
 Planlagt bebyggelse skal illustreres med maksimal utnyttelse
 3D-illustrasjoner
 3D-modell i IFC-format av terreng og bygninger, 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
Forslagsstiller har allerede bestilt en oppdatert startpakke og fått den tilsendt.

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 
Planavgrensningen ble redigert i etterkant av møtet, se illustrasjon under. Avgrensningen ble 
valgt for å ta med skolebyggene til VID, de tre verneverdige husene inkludert grønn buffer 
rundt, alléen som skal vernes, og muligheten for en gangpassasje på nordsiden av 
skolebyggene.

http://stavanger.kommune.no/startpakke
mailto:arealplanmottak@stavanger.kommune.no
http://stavanger.kommune.no/startpakke
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Plannavn og -nummer 
Plan 2821 - Detaljregulering for Misjonsmarka høyskoleområde - Eiganes og Våland 
kommunedel.

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 plannummer 2821.

Revidert stedsanalyse og planinitiativ må ligge ved varslingen.

Videre fremdrift frem til politisk behandling
Det er vanskelig å forespeile hvor lang tid en planprosess som dette vil kunne ta, men 
kommunen har et mål om at det skal kunne være mulig å gjennomføre en detaljregulering på 
cirka et år hvis planforslaget ikke utfordrer overordnede føringer og det ikke kommer innsigelser 
fra statlige myndigheter. Dette er med forbehold om at planmaterialet som leveres inn er i tråd 
med kravene gitt i startpakken og i oppstartsmøtet, og at det holdes kontinuerlig kontakt i 
planutarbeidelsen.

Tiden forslagstiller bruker på sine oppgaver vil være avgjørende for å beregne den totale tiden 
fram til sluttbehandling. For hver milepæl som er fullført vil det være lettere å anslå totaltiden. 
Det vil tilstrebes en kortere saksbehandlingstid.

 Forslagsstiller oppdaterer planinitiativ og stedsanalyse etter oppstartsmøtet og 
saksbehandler kommunen godkjenner endringene i oppdatert materiell før det varsles om 
planoppstart.

 Forslagsstiller sender ut oppstartsvarsel med planinitiativ, stedsanalyse og 
oppstartsmøtereferat. Varslingsperioden er på fire uker. Inviteres samtidig til 
orienteringsmøte med naboer rett etter høstferien.

 Gjennomgang av innkomne merknader med forslagsstiller og saksbehandler når 
merknadsfristen har gått ut.

 Dialogmøter mellom kommunen og forslagsstiller mens de utreder nødvendige temaer og 
utarbeider planforslaget.
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 Saksbehandler skriver saksfremlegg og legger den frem til 1. gangsbehandling i utvalg for 
by- og samfunnsutvikling. Administrasjonen har 12 uker saksbehandlingstid, men vil 
tilstrebe å bruke kortere tid.

 Administrasjonen sender saken på høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og 
avholder informasjonsmøte i høringsperioden.

 Gjennomgang av innkomne merknader med forslagsstiller og saksbehandler etter 
høringsperioden.

 Bearbeiding av plandokumenter i tråd med innkomne merknader.

 Saksbehandler skriver saksfremlegg og legger saken frem for 2. gangsbehandling i utvalg 
for by- og samfunnsutvikling og endelig vedtak i kommunestyret.

 Administrasjonen kunngjør vedtatt plan.

 Eventuell klagebehandling.

Kommunen vil vurdere om det er behov for å holde utvalg for by- og samfunnsutvikling 
oppdatert på planarbeidet underveis i prosessen.

Kontaktpersoner i planfasen
Plankonsulent: Agnes Lenschow, telefonnummer: 97 78 07 72, e-postadresse: 
ahle@gottliebpaludan.com og Henrik Haver, telefonnummer: 97 74 87 67, e-postadresse: 
hh@gottliebpaludan.com. 

Saksbehandler i Stavanger kommune: Silje Dons Ranhoff, telefonnummer: 51 50 80 83, e-
postadresse: silje.dons.ranhoff@stavanger.kommune.no. 

Krav til fagkyndig anses å være oppfylt.

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. 

        

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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