
Oppstartsmøte, Sandnes kommune, revidert 22.02.2018 side 1 

 Vår ref.:    
 

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE                                     
Plan 201808 – Detaljregulering for gnr 40 bnr 10 – Område BKB1, Skeiane 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtedato: 14. mai 2018 
 
Deltakere fra forslagsstiller: Andreas Poulsson, Base Proporty Peter Valle 
Adnan Harambasic, Saaha AS, Ole Petter Valle, Metier OEC. 
 
Deltakere fra plankonsulent: Arild Byrkjedal og Helge Nilsen, Asplan Viak 
 
Deltakere fra kommunen: Lone Bechmann Jensen, Gunn Kristin Berg Voll 
 
 

 
KONTAKTINFORMASJON (navn, e-post, telefon)  
 
Hovedsaksbehandler: Lone Bechmann Jensen, lone.bechmann.jensen@sandnes.kommune.no. 
Tlf: 51335461 
Sidesaksbehandler: Gunn Kristin Berg Voll, gunn.kristin.berg.voll@sandnes.kommune.no 
Tlf: 51335965 
 
Plankonsulent: Arild Byrkjedal, arild.byrkjedal@asplan.viak.no Tlf: 93424048 
Forslagsstiller:  
 
Beskrivelse av planområdet  
 
Gnr/ bnr: 40/10 
 
Adresse: Jærveien 33 
 
Størrelse: 6684m2 
 
Beskrivelse av planidé (bebyggelsestype, utnyttelsesgrad)  
 
Planområdet omfatter tomten for det hidtidige rådhusbygg. I områdeplan for Skeiane ble 
fasade mot nord, inngangsparti mv. for den eldste delen av rådhusbygget vernet. Det nyere  
tilbygg i sør kan rives og det er avsatt nytt byggefelt, hvor det kan oppføres ny bygnng. 
Området ligger tett ved Sandnes sentrum og kollektivknutepunkt.  
Det er søkt om oppstart for detaljplan, der den eldste del av det eksisterende rådhuset skal 
renoveres og det skal oppføres et nytt tilbygg til kontorformål mv. 
 
 

Vi gjør oppmerksom på at all kommunikasjon med kommunen i saken, med tanke på 
arkivverdig materiell, skal skje via postmottak@sandnes.kommune.no med henvisning til 
plannummer og saksnummer, og evt. med kopi til hovedsaksbehandler.  
 
Når det bes eksplisitt om å bruke en annen mail enn postmottaket, skal denne kun brukes til 
spesifikt angitt formål og ikke ellers. Alt materiale bes innsendt digitalt, uten papirkopi. 

mailto:lone.bechmann.jensen@sandnes.kommune.no
mailto:gunn.kristin.berg.voll@sandnes.kommune.no
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mailto:postmottak@sandnes.kommune.no
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Aktuelle problemstillinger  
 

1. Plassering av atkomst til parkeringsetasjer under nybygg 
Atkomst til parkeringsetasjer under terreng ønskes fra nord (eksisterende p-plass til rådhuset) 
av utbygger.  
Kommunen anbefaler ikke løsningen med atkomstvej til p-kjelleren fra nord. 
 
Innkjøringen fra Jærveien er i planbeskrivelsen til områdeplanen forutsatt lukket, da 
parkeringsplassen nord for rådhuset skal nedlegges om omdannes til parkområde med åpent 
åløp. 
Planavdelingen vurderer, at det fortsatt kan være adkomst for renovasjon og varelevering som 
en højre av-høyre på løsning. Her finnes også 2 ladestasjoner for el-bil. Planavd. anbefaler, at 
det i mobilitetsplanen redegjøres for plassering av noen få gjesteparkeringsplasser for 
helsehus på arealet. 
Øvrig kjøreatkomst må skje fra Telthusveien som det er vist i områdeplanen. Planavdelingen 
er positiv til parkeringsanlegg i sammenheng med parkeringsanlegg for beboelse sør for 
Telthusveien. 
 

 
2. Anlegg utenfor plangrensen 

Parkeringsetasjer under terreng går ut over plangrensen i sør og vest i det innsendte 
plangrunnlag. 
Dette kan planavdelingen ikke anbefale. Parkeringsplassen til gravplassen GU2 er i forveien 
liten og bør ikke gjøres enda mindre. Det skal legges ledninger i Telthusveien i forbindelse 
med utbyggingen. Det nye bygget inklusiv parkeringsetasjer under bakken må klares innenfor 
byggefeltet, parkering evt. i sammenheng med parkering til de kommende boligene rett sør 
for Telthusveien. 

 
 

3. P-plasser til tjenestebiler 
Utbygger ønsker plass til tjenestebiler utover gjeldende krav til parkering. 
Det må redegjøres for dette i mobilitetsplanen. Det må vurderes om parkering kan reduseres 
for ansatte og ved evt. parkering felles med boliger sør for Telthusveien. 

 
 

4. Byggegrense og plangrense mot vest ønskes utvidet 
P-plass til gravlunden ønskes av utbygger tatt med i planområdet og innkjøring til p-plass 
ønskes justert. Samtidig ønsker utbygger byggegrensen utvidet over nåværende vei bak 
rådhuset. 
Gu2 og kjøreadkomst hertil får ikke endres. Det kan ikke bygges utover byggegrensen vist i 
områdeplanen. Det vises til argumentasjon under punkt 1 og 2. 

 
 

5. Byggehøyde og tekniske installasjoner på tak 
Byggehøyde nytt bygg, samt omfang og synlighet/omfang av tekniske installasjoner på tak. I 
områdeplanen er det tillatt nybygg med gesimshøyde i kote 22,5, en etasje (3m) lavere enn det 
opprinnelige rådhuset. 
Gesimshøyde på nybygg ønskedes opprindelig økt med 1,8 m til kote 24,3. I møtet ble det 
presentert en endring i høyden til kote 23,15 Utover dette foreslås en etasje til tekniske 
installationer med en høyde på 2,9 m. op til kote 27,2. 
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Høyden på nybygget er holdt en etasje lavere enn det gamle rådhuset for at det gamle rådhuset 
fortsatt skal fremstå som hovedbygningen. Dette er lagt til grunn i områdeplanen og inngår 
også som en del av vernet av rådhusets fasade som en kulturminneverdi.  
Planavdeling anser dette som en viktig forutsetning for tilbygget, men mener likevel, at en 
kotehøyde på 23,1 (den opprindelige max. gesimshøyde på kote22,5 med en teknisk justering 
på 60 cm) kan aksepteres. 
I tillegg må omfanget av tekniske installasjoner begrenses i tråd med områdeplanen. 

 
 

6. Områdeplanen har bestemmelse om fasade mot nord: 
Fasade vendende mot nord på evt. ny bebyggelse må gjenspeile den vertikale strukturen på 
den gamle delen av rådhuset.  
Info: det er fastsatt i områdeplanen at: Hovedinngang, fasade mot Jærveien og parkanlegget 
ved hovedinngangen skal bevares. 
Planavdelingen er positive til det arkitektoniske uttrykket, som er vist i skisseforslaget datert 
09.04.2018 innsendt sammen med bestilling av oppstartsmøte.  
Byantikvaren må involveres i spørsmål der vedrører nybyggets fasade mot nord samt øvrige 
vernede emner. 
 
Utbyggers endringsforslag:  
Etter planavdelingens tilbakemelding på de 6 punkter under aktuelle problemstillinger, 
presenterte konsulenten endringer i planmaterialet, som var gjort kort innen møtet. 
 

1. Det ble presentert alternativ plassering av parkering under terreng på boligfeltet sør for 
Telthusveien (Rådhusmarka). Dette var for ansatte og tjenestebiler. Gjesteparkering til 
helsehuset i den vernede delen av rådhuset ønskes plassert nord for rådhuset. Her 
ønskes også innkjørsel for renovasjonsbil, varelevering og brannbil. 

2. Felt GU2, parkering for gravplassen ønskes tatt med innenfor planavgrensningen, da 
det fortsatt ønskes å flytte innkjørslen litt mot vest og bygge ut over tomtegrensen mot 
vest. Konsulenten mener, at de kan få plass til like mange p-plasser som det er på p-
plassen i dag. 

3. Det var arbeidet med høyden på tilbygget til rådhuset. Høyden var nå redusert til 
kotehøyde 23,15; 65 cm høgre enn tillatt i områdeplanen. 

 
 
 
Det ble avtalt, at prosjektmaterialet, som ble presentert i møtet sendes over til Plan på e-post. 
 
OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
Digitalt materiale vil bli tilsendt ved bestilling av startpakke. 
 
Kommuneplan (formål m.m.)  
1102-2014101: Kommuneplan for Sandnes kommune 2015-2030, vedtatt 16.06.2015. 
 
Kommunedelplaner  
- Kdp. for kulturminner og kulturmiljøer 
- Kdp. for Sandnes sentrum 
 
Pågående planarbeid 
1102-2014102: Kommunedelplan for sentrum, Sandnes kommune 2015-2030 under revisjon. 
 
Miljøplan (generelt) 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Områdeplan for Skeiane, gnr. 40, bnr. 101 m.fl. vedtatt 29.05.2017. 
 
 
Tilgrensende reguleringsplaner 
1102-2012103: Detaljregulering for gnr. 111, bnr. 338 m.fl. Jærveien 4-10. 
Plan nr. 7403 Reguleringsplan for deler av Skeiane og Brueland, vedtatt 28.06.1976 
Plan nr. 6001 Reguleringsplan for deler av Stangeland, Skeiane, Brueland og Sandve, vedtatt 
18.04.1963. 
Plan nr. 79117 Reguleringsplan for Stangeland 1, samt del av Skeiane, vedtatt 25.04.1984. 
 
 
Pågående planarbeid (konsulent/kontaktperson) 
1102-201726: Detaljregulering for BB1-BB3, Skeianeslette/Rådhusmarka 
1102-201720: Detaljregulering for Haakon 7’s gate, Skeiane 
1102-2014117: Detaljregulering for gnr. 111 bnr. 299, 773, Skeiane 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fylkesdelplaner/Regionalplaner 
Regionalplan for Jæren 2013-2040, vedtatt 22.10.2013 (Se Rogaland Fylkeskommunes 
hjemmeside) 
Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040 
 
Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser 
Retningslinjer for barn og unge gjelder. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
VIKTIGE UTREDNINGSTEMA I PLANARBEIDET  
 
Komplett planmateriale skal være i henhold til kommunens krav til reguleringsplaner, jfr. 
startpakken. Punktene under er utredningstema som har særskilt betydning i foreliggende 
planarbeid.  
 
Miljø 
 
• Landskap (natur-, kulturlandskap, hoveddrag) 

Det må vurderes hvilke treer/busker som skal vernes i Rådhusparken. 
 

• Naturmiljø (vurdering etter naturmangfoldloven, vassdrag) 
 

• Kulturminner og kulturmiljø (fredede fornminner, verneverdige bygninger, bygningsmiljø, anlegg) 
Byantikvaren i Sandnes har utarbeidet redegjørelse over kulturminneinteresser for 
Sandnes Rådhus, datert 22.02.2018 
 

• Forurensning/støy, luft, tomtegrunn (miljøplan + T-1442/2016 + T-1520) Støyvurdering fra 
områdeplan skal følges opp. 
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• Vann og avløp 
Overvann/flom skal overordnet håndteres som beskrevet i områdeplan m. vedlegg. 
Infiltrasjon, gjerne grønne tak. Det skal vektlegges blå-grønne løsninger som bidrar 
positivt i bymiljøet og som benytter vannet som en resurs. Det skal unngås 
forurensningstilførsel via overvann til Storåna- og Stangelandsvassdragene (både under 
anleggsperioden og senere). 
 

• Grunnforhold - Kvikkleire – marin grense (Marin grense ligger på ca kote 25 i Sandnes) 
Utredes i plansaken 
I området nord for rådhuset hadde Sandnes kommune sin avfallsfylling i årene 1953-1960, 
det kan fortsatt finnes forurensning her. Det må tas inn i reguleringsbestemmelsene at 
dersom det skal graves i dette området, må det foretas grunnundersøkelser i henhold til 
Forurensningsforskriften del 1 kapp. 2 «Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og 
gravearbeider» Ved funn av forurenset grunn skal det utarbeides en tiltaksplan, som skal 
være godkjent av kommunens forurensningsmyndighet (VAR-sjefen) før gravearbeider 
kan igangsettes.» 
 
 

Samfunn 
 
• Friluftsliv/grønne interesser (behov, bruk, sti/korridor, tur, strand) 

Kobling mot grøntstrukturen samt Vågen og Sentrum er sentral 
 

• Barn og unges interesser i planområdet (behov, bruk av areal til lek/aktiviteter) 
Kommunens retningslinjer gjelder. 
 

• Transport (adkomst, vei, trafikksituasjon, kollektivtilgjengelighet, mobilitetsplan, avklare behov for møte 
angående transportvurdering)  
Transport/mobilitetsplan må utarbeides. Her må det også redegjøres for evt. tjenestebiler. 
Tilgjengelighet for gående og syklende viktig mot grønnstrukturen. 
 

• Parkering (behov, normer) 
I henhold til områdeplan. Det skal vurderes om parkering kan reduseres. 
P-kjeller under bygg skal begrenses og p-dekning i områdeplan er et maksimum. 

 
• Estetikk (variasjon, tilpassing til eks bebyggelse, form, struktur, volum, funksjon, uttrykk) 

Den eldste delen av det eksisterende rådhuset skal bevares og skal fortsatt fremstå som 
hovedbygning. Nybygget skal ha karakter av tilbygg, som i uttrykket sitt skal tilpasse seg 
det eksisterende bygg. 
Det er bestemmelse i forhold til den vernede fasaden på det eksisterende rådhuset i 
områdeplanen: Fasade vendende mot nord på evt. ny bebyggelse må gjenspeile den 
vertikale strukturen på den gamle delen av rådhuset.  
 

• Folkehelse (levekår, helseutfordringer på befolkningsnivå, mulighet for sosial samhandling og variert 
aktivitet for alle aldersgrupper, kriminalitetsforebyggende hensyn, universell utforming)  
 

• Byutvikling (næring/handel/industri/kontorinteresser) 
Det er sentralt at kontorbygget inklusiv friområdet henvender seg mot offentligheten,  
 

• Samfunnssikkerhet (ROS-analyse, stabilitet byggegrunn, overvann, flom, skred, ras)  
Overvannshåndtering må utredes. Gravplassen må sikres mot skred i forbindelse med bygg 
og anlegg; f.eks. parkeringsetasjer under bakken. 
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MEDVIRKNING (involvering av spesielle grupper, behov for folkemøte) 
Kommunens byantikvar medvirker mht.forhold omkring vernet fasade og hovedinngang. 
 
PLANAVGRENSNING OG BYGGEGRENSER (leveres ut med startpakken) 
Kommer sammen med startpakken, maler i startpakken skal følges. 
 
REKKEFØLGEKRAV 
Avklares i planprosessen. 
 
ILLUSTRASJONER (snitt, fasadeoppriss, skisser, forholdet til omkringliggende bebyggelse, 3D-modell) 
Skal leveres.  
 
KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 
KU er ikke nødvendig, da området er utredet i områdeplanen. Max. utnyttelse er fastsatt i 
områdeplanen til 14.500 m2 BRA. 
 
UTBYGGINGSAVTALE 
Varsels sammen med planvarsel. Ta også kontakt med May Haukalid tidlig ved varsling om 
oppstart. 
 
FREMDRIFTSPLAN 
For å sikre en god planprosess forutsetter kommunen at det avholdes arbeidsmøter underveis. 
Ta kontakt med hovedsaksbehandler for avtale. Saksbehandler vil lage forslag til 
fremdriftsplan. Dersom frister ikke overholdes går det ut over saksbehandlingstiden og 
fremdriftsplanen må revideres. 
 
Konsulenten presenterte eget forslag til fremdriftsplan i møtet. Vedtak i april lå inne i dette 
forslaget. 
Planavdelingen gav uttrykk for at dette hørtes urealistisk ut. 
Det ble avtalt, at Konsulenten sender over eget forslag og Planavdelingen deretter utarbeider 
sitt forslag til fremdriftsplan. 
 
 
GEBYR 
 
Reglement for gebyr i arealplansaker (kfr. Startpakken). Gebyret betales av:  
 

 
firma: Base Tomt AS.......................   org.nr.: 916 582 714....................................... 
 
 
 

KONKLUSJON 
 

• Planarbeidet antas å kunne fremmes som reguleringsplan/-endring. 
 

• Startpakke ble bestilt på oppstartsmøtet. 
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Sandnes, dato 23.05.2018 
Referent: Lone Bechmann Jensen 
 
 
Det blir gjort oppmerksom på at oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering. Alle vurderinger 
fra planavdelingen er faglige og foreløpige, og gir ikke noen av partene rettigheter i senere 
saksbehandling. Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske 
vedtak m.v. vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis.  
 
 

Startpakken er til hjelp ved oppstart og utarbeiding av reguleringsplaner og 
utbyggingsavtaler i Sandnes. Den inneholder bl.a. lister over hva som skal sendes inn til 
kommunen av materiell, i ulike stadier av planprosessen. Det er avgjørende for fremdriften 
at disse følges! Du finner startpakken her: https://www.sandnes.kommune.no/utarbeide-
reguleringsplan under «Startpakke».  Den oppdateres kontinuerlig. 
 
Den delen av startpakken som du bestiller etter oppstartsmøtet, består av oversiktskart, kart 
med plangrense, en oversikt over tilgrensende planer, gjeldende reguleringsplan med 
bestemmelser, barnetråkk, naboliste, liste over høringsinstanser, et følgebrev med 
informasjon om KU-plikt, og et tekstforslag til avisannonsen for planoppstart. Kart sendes 
både som pdf og SOSI-fil der det foreligger digitale plandata. Det du får tilsendt som 
startpakke fra kommunen, er derfor kun en liten del av den totale startpakken. 
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