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Innledning

I henhold til Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter Plan- og bygningsloven, skal private 

forslagsstillere sende et planinitiativ til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte etter Plan- og 

bygningsloven § 12-8 første ledd andre punktum. Dette gjøres ved å fylle ut og besvare skjemaet nedenfor.Besvarelsen brukes 

til kommunens interne samordning av planinitiativet, og til forberedelse av oppstartsmøtet. Kommunen er derfor avhengig av 

at skjemaet fylles ut korrekt.Dersom planinitiativet ikke er i tråd med overordnede planer, er det ønskelig med et 

avklaringsmøte med planavdelingen før et eventuelt oppstartsmøte. Henvendelse om dette skal sendes til 

plan@sandnes.kommune.no.

Tiltakshaver/forslagstiller

Tiltakshaver

Har tiltakshaver organisasjonsnummer?

B Ja A Nei 

Organisasjonsnummer

997109163

Firma

BASE PROPERTY AS

Adresse

Niels Juels gate 50

Postnummer

4008

Poststed

STAVANGER

Telefon

99014356

E-postadresse

ap@baseproperty.no

Involverte parter

Plankonsulent

Firma

910209205

Kontaktperson

Arild Byrkjedal

Adresse

Østervågkaien 1a

Postnummer

4006



Poststed

STAVANGER

Telefon

93424048

E-postadresse

arild.byrkjedal@asplanviak.no

Tegner

hanna philipos

E-postadresse

hanna.philipos@asplanviak.no

Telefon

93424042

Deltakere på møte

Navn Firma Rolle

Ole Petter Valle Metier prosjektleder

Andreas Poulson Base Proeperty Byggherre

Adnan harambasic Saaha arkitekter arkitekt

arild Byrkjedal plankonsulent

Stedsangivelse

Kartskisse legges ved på siste side i skjemaet

Gnr/Bnr

40/10

Sted

sandnes rådhus

Planinitiativet

Planinitiativet skal, iht forskriften, i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre for:

Formål med planen

I tråd med overordnet plan (områdeplan for skeiane (2013105). Formålet med planen er å tilrettelegge for offentlig og privat 
kontorvirksomhet og tjenesteytende virksomheter, herunder også helserelaterte virksomheter.

Planområdet, og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet

Planområdet begrenses til BKB1 i overordnet plan. Parkeringsløsninger i underetasje kan gå utover eiendomsgrense under 
bakken. Ved endring av byggegrense kan det bli aktuelt å ta med o_GU2 i planområdet. 
 
Ved forslag om endret atkomst, og tilrettelegging for tjenestebiler utover generelt parkeringskrav, må det vurderes hvilke trafikale 
konsekvenser dette kan få nærområdet

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

Eldre del av Sandnes rådhus er fredet med hjemmel i Lov om kulturminner, og skal restaureres i tråd med gjeldende 
bestemmelser. Denne delen av bygningsmassen er tiltenkt Sandnes helsepark. 
Søndre del av Sandnes rådhus skal rives og det skal etableres et nytt kontorbygg for en eller flere leietakere. Det skal etableres 
parkeringsanlegg under ny bebyggelse, som dekker behovet i hele planområdet.

Utbyggingsvolum, byggehøyder og utnyttelsesgrad

Utbyggingsvolum og byggehøyder er foreløpig i utredningsfasen. Det er klart at utbyggingsvolum vil bli mindre omfattende enn 



tillatt ramme, likevel ønsker en å vurdere noe høyere bebyggelse (1,5 meter) på ny bebyggelse iht til krav i overordnet plan. Dette 
for å oppnå mer funksjonelle byggehøyder i kontorlokalene. Inntrukket teknisk bygg og installasjoner på tak vurderes også å 
kunne utfordre gjeldende bestemmelser

Funksjonell og miljømessig kvalitet

Ny bygningsmasse er tiltenkt en miljøsertifisering som Breeam NOR. Dette arbeides det parallelt med i prosjekteringsfasen og inn 
mot rammesøknad.

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser

Nytt bygg tilpasses eksiterende vernet bygg, i samråd med Sandnes kommune og byantikvar.

Forhold til kommuneplan, og eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og pågående planarbeid

Tiltaket planlegges i tråd med områdeplan for Skeiane. Ny KDP for sentrum vil ikke få innvirkning på nylig vedtatt områdeplan.

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet

• Det vurderes en annen atkomst til underetasje. Dette medfører at avkjørsel fra Jærveien til bebyggelsen ønskes fra nordre 
enden av prosjektet. 
• Det ønskes plass til tjenestebiler utover gjeldende krav til parkering. 
• Byggegrense mot atkomst i sør ønskes vurdert 
• Byggehøyde nytt bygg, samt omfang og synlighet av tekniske installasjoner på tak

Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og sårbarhet

Det vil bli utarbeidet en Ros analyse for planarbeidet. En foreløpig vurdering er at området og tiltaket ikke medfører spesiell risiko 
og sårbarhet. Veitrafikkstøy fra Jærveien kan håndteres i fasade ( ikke støysensitiv arealbruk).

Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart

Planarbeidet varsles iht. plan og bygningslovens krav. Berørte offentlige organer, interessenter, grunneiere og rettighetshavere 
varsles.

Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte

Det anses foreløpig aktuelt med et avklaringsmøte med Statens vegvesen knyttet til vurdering av endret atkomst fra Jærveien. 
I tillegg vil det holdes en løpende dialog med Byantikvaren, knyttet til planens vernehensyn og tilpassing av ny bebyggelse

Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt

Planen vil i all hovedsak være i tråd med overordnet plan. Tilrettelegging for nye næringsarealer vil være under 15 000 kvm, som 
gir KU krav iht. forskrift om konsekvensutredninger. Planen gir derfor ikke krav om konsekvensutredninger.

Hva ønskes avklart på oppstartsmøtet

Planområdets utstrekning. 
 
Det vurderes en annen atkomst til underetasje. Dette medfører at avkjørsel fra Jærveien til bebyggelsen ønskes fra nordre enden 
av prosjektet. 
 
Det ønskes plass til tjenestebiler utover gjeldende krav til parkering. 
Byggegrense mot atkomst i sør ønskes vurdert 
Byggehøyde nytt bygg, samt omfang og synlighet av tekniske installasjoner på tak

Antall vedlegg (vedlegg lastes opp på siste side i skjemaet)

1


