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1. Forslagstillers redegjørelse for ønsket tiltak – Planinitiativ 
 
Se vedlagt planinitiativ 
 
 
2. Gjeldende planer, andre relevante vedtak og evt. pågående planarbeid 
   
Overordnede planer og gjeldene reguleringsplan er beskrevet i planinitiativet. 
 
   
3. Krav til dokumentasjon  
 
Konsekvensutredning  
Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning. 
 
Veileder for konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven sier at utredningsplikten 
utløses når planen åpner for 15000 m2 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 
Tilstandsrapport -eksisterende brannstasjon 
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 
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. 
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.  

https://www.rogbr.no/meldinger/adkomst-og-slokkevann


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 kommuneplanens § 1.16 om retningslinjer for blågrønn faktor. 
Det bør være 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 
 
Det er ikke nødvendig med støyanalyse, da det er kjent at planområdet er støyutsatt. 
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge dokumentasjon av støyforhold 
og nødvendige avbøtende tiltak.  
 
Viser også til krav til materiale i Startpakken. 
 
Planbeskrivelse 
Det kreves planbeskrivelse i henhold til plan- og bygningsloven. 
 
Bruk hovedtema og oppsett gitt i startpakken https://www.stavanger.kommune.no/startpakke 
 
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. Etterskrift: standpunkt/perspektiver avklares før innlevering til 

førstegangsbehandling.  
• Snitt med tilgrensende terreng/bebyggelse. Vis eksisterende og planlagt terreng. 
• Sol/skyggeanalyse for tidspunktene gitt i kommuneplanen. Må vise konsekvenser for 

nabobebyggelsen. 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.  
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/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


Planavgrensning 
 

 
 
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 
 
- Små justeringer i planinitiativ og stedsanalyse: 

- Kartlegging av trær på tomten, justering ÅDT, vise vannvei/ref til stedsanalysen 
for Paradis, endre benevnelse fra sykkelvei til sykkelfelt.  

- Bestille startpakke som mottas innen 14 dager 
- Varsel om planoppstart. Vedlegg: referat, planinitiativ og stedsanalyse 
- Møte med Byutvikling for gjennomgang av merknader ca. 6 uker etter varsel om oppstart 
- Møte for gjennomgang av planmateriale 
- 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. 
 
- Saksbehandler inviterer til arbeidsmøte med forslagsstiller, Fylkeskommunen/Bussveien 

og Iqbal Mohammad fra Plan og arkitektur etter varsel om planoppstart.  
 

- Arealbehov for bussvei må avklares. 
- Det må også avklares ang beredskapshensyn og atkomst nord og sør for 

utbyggingsområdet. 
 
Forslagsstiller sender forslag til tidsforløp frem mot førstegangsbehandling for kommentar 
hos Plan og arkitektur. 
 
 
5.  Foreløpig tilbakemelding fra kommunen 
 
Planen legger til rette for en utvikling i tråd med KDP-S. 
 
Foreløpige skisser/diagrammer viser en planlagt utnyttelse i øvre sjikt av glideskalaens 
intervall for prosjekter med 0 i boligandel. 
 
Generell tilbakemelding er at det er viktig med oppbrytning av volum, aktivisering av 
gaterommet og bruk av gode og varige fasadematerialer.  
 
Det bør vurderes om det er mulig å ta vare på elementer av eksisterende bebyggelse.  
 
Eventuelle formål og særskilte behov hos potensielle brukere må være avklart til 
førstegangsbehandling. 
 
Etterskrift: 
Sirkulær nedkjøringsrampe som er regulert sør for E7 er ikke tenkt opparbeidet. Statens hus 
er blitt bygget med en atkomstløsning som avviker fra løsningen som var forutsatt i 
reguleringsplanen. Avviket er antakeligvis blitt godkjent i byggesaken som disp. 
 
 
Vann og avløp 
Det går en kommunal felles avløpsledning over østsiden av eiendommen, ca. i kant med 
nedre del av parkeringen. Denne må ivaretas i det videre planarbeidet. Dimensjon 1200mm. 
 
Idrett og utemiljø 
- Det er ønskelig med trær mot gaten, slik at eksisterende trerekke langs østsiden av 

Lagårdsveien får en kontinuitet. 
- Det bør etableres en sammenheng med eksisterende turvei langs jernbanen og sikre 

kobling til G11. 
- Det bør vurderes mulighet for etablering av et sammenhengende uterom med Statens 

hus. 
- Naturbaserte overvannsløsninger skal inngå i prosjektet.  
- Tilstand på eksisterende trær på tomten bør vurderes i det videre arbeidet.  
- Det er ønskelig at grøntareal og trær langs jernbanen sikres i det videre planarbeidet. 

Trær bør sikres i plankart og bestemmelser i det videre arbeidet. 
- Da dette er nær hoved-sykkelnettet er det viktig at det tilrettelegges for gode sykkel 

løsninger på tomten. Sykkelparkering for gjester bør plassere i nærhet av 
inngangspartiene. Det bør også settes av plass til varesykler. Dersom det skal benyttes 
regnbed eller andre åpne løsningen for fordøying av overvann er det viktig at det settes 
av tilstrekkelige arealer for disse i reguleringsplanen.  



Klima og miljø 
- Dersom det er foretatt brannøvelser på tomten bør det undersøkes spesielt på PFAS 

(brukt i brannslukkemiddel). 
- Savner (konkret) vurdering av muligheter for gjenbruk av bygg/deler av bygg. 
 
Beredskap og samfunnsutvikling 
Beredskap og samfunnsutvikling henviser til gjeldende KPA sine bestemmelser og 
retningslinjer.  
 
I beste samfunnssikkerhetsmessig skjønn henstilles sterkt til at utbyggere / konsulenter og 
Stavanger kommune planlegger etter høringsutkastet for revisjon av KPA.  
  
Her henvises til følgende generelle og tematiske bestemmelser og retningslinjer med 
betydning for samfunnssikkerhet:  
- 1.6 Bestemmelser og retningslinjer om samfunnssikkerhet  
- 1.19 Bestemmelser og retningslinjer om overvannshåndtering og naturbaserte løsninger  
- 1.20 Bestemmelser og retningslinjer for blågrønn faktor  
- 1.21 Bestemmelser og retningslinjer om vannforsyning, avløp, overvannsnett og 

renovasjon 
 
Uttalelse fra Byantikvaren, etterskrift 
- Byantikvar har ikke innvendinger mot riving av brannstasjonen da dett er avklart i  KDPS. 
 
Følgende er ikke avklart: 
- Avstand til jernbanespor (Bane Nor) 
- Bussvei og arealbehov. (Det har tidligere blitt gitt signaler fra Plan og arkitektur (v/Iqbal) 

at forslagsstiller kan forholde seg til formålsgrenser gitt i KDP-S) 
- Atkomst for bil nord og sør for utbyggingsområdet 
 
6.  Kontaktpersoner i planfasen 
 
Forslagstiller:  Olav Hodneland, Mad 
  Arild Byrkjedal, Stavanger utvikling KF 
Kommune: Gunnar Sørås er saksbehandler ut september. Deretter overtar Navn Navnensen 
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 


