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 Vår ref.:    
 

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE                                     
Plan 201910 Detaljregulering for del av gnr 101 bnr 606, Hesthammar, Hommersåk 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtedato: 15.08.2019 

 

Deltakere fra forslagsstiller:  

Marianne Nyhus Sandnes Eiendomsselskap KF (SEKF) 

Jarle Angelsen SEKF 

 

Deltakere fra plankonsulent:  

Helene Lustrup Asplan Viak 

 

Deltakere fra kommunen:  

Kristine Orstad 

Geir S. Levang 

 

KONTAKTINFORMASJON  

 

Hovedsaksbehandler: Kristine Orstad kristine.orstad@sandnes.kommune.no 51336493 

Sidesaksbehandler: Geir S. Levang geir.sunde.levang@sandnes.kommune.no 51336491 

 

Plankonsulent: Helene Lustrup helene.lustrup@asplanviak.no 97535788 

Forslagsstiller: Marianne Nyhus marianne.nyhus@sandnes.kommune.no 90648556 

 

Beskrivelse av planområdet  

 

Gnr/ bnr:  

101/606 

 

Adresse: 

Esseveien  

4311 HOMMERSÅK 

 

Størrelse:  

Foreløpig planavgrensning er ca. 1,6 daa. 

 

 

Beskrivelse av planidé (bebyggelsestype, utnyttelsesgrad)  

Sandnes Eiendomsselskap KF ønsker å bygge fire småhus for bostedsløse (ROP-boliger) i 

område Ri35 (á ca. 45 kvm). Planområdet inngår i eldre plan Reguleringsplan for 

Hesthammar industriområde, 08.12.1980, men er nylig omdefinert til boligformål i gjeldene 

kommuneplan (Ri35) og reservert til boligsos/robuste boliger jf. Bestemmelse 2.3.2 g.  

 

Aktuelle problemstillinger  

-Støy fra næringsområde 

-Skjerming i forhold til naboer 

-Avklaring av adkomst 

 

 

mailto:kristine.orstad@sandnes.kommune.no
mailto:geir.sunde.levang@sandnes.kommune.no
mailto:helene.lustrup@asplanviak.no
mailto:marianne.nyhus@sandnes.kommune.no


Oppstartsmøte, Sandnes kommune, revidert 22.02.2018 side 2 

 

 

OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 

Digitalt materiale vil bli tilsendt ved bestilling av startpakke. 

 

Kommuneplan (formål m.m.)  

2.3.2 g) Området reserveres boligsos/ robuste boliger (Ri35) 

1.22.2.1 Beboerparkering for sone 4 er maks 2,0 inkl. gjesteparkering 

Antall sykkelparkeringsplasser per boenhet for sone 4 er minst 3, 4 hvis løst som individuell 

parkering. 

1.7 Det skal sikres oversiktlige og godt belyste adkomstforhold, uteoppholdsareal og 

gårdsrom.  

1.9 b) Overvann skal disponeres lokalt og normalt gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og 

i åpne vannveier. Overvann skal ikke medføre negativ påvirkning på miljøtilstand i 

vannforekomster.  

 

For boliger som nevnt i 2.3.2 g) gjelder også «Vedtak av retningslinjer for Prinsippsak om 

etablering av småhus til personer med rusproblematikk». Vedtatt av bystyret 12.12.2016 – sak 

138/16. 

 

Det kan være aktuelt med fravik fra krav i kommuneplan, hvor det er vurdert og begrunnet at 

aktuell bruk av eiendommen innebærer at kravet ikke er hensiktsmessig. 

 

 

Miljøplan 

-Kart 3.1/3.2 Risikoområde for radon 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Reguleringsplan for Hesthammar industriområde, 08.12.1980. Plan 78116 

 

 

Tilgrensende reguleringsplaner 

Detaljregulering for HO14, gnr 101, bnr 3,10 og 20, Hommersåk, 17.11.2015. Plan 2012129 

Endret regulering for ny kirketomt og off. parkering, Hommersåk, 10.02.1998. Plan 96119-01 

Detaljregulering for gnr.101 bnr.549, Hommersandslia nord, Hommersåk, 18.09.2017. Plan 

2016116 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fylkesdelplaner/Regionalplaner 

Kommuneplan er utarbeidet i tråd med gjeldende regionalplan. 

 

 

Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser 

Planarbeidet berører ikke nasjonale plandokumenter. Rikspolitiske retningslinjer ligger 

likevel til grunn for planleggingen i området: 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Annet   

- Veileder for Småhus i Sandnes 

- SINTEF FAG 57 Bokvalitet og verdighet 3. Teorigrunnlag og erfaringer 

- Boligsosial handlingsplan for Sandnes kommune 2016-2022 

 

 

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) 

Planområdet er lite kupert. Beboere og naboer har særskilt behov for skjerming samt 

oversiktlige uteområder. Det er derfor viktig å vurdere behov for landskapsbearbeiding og 

etterstrebe bevaring av eksisterende vegetasjon. 

 

• Naturmiljø (vurdering etter naturmangfoldloven, vassdrag) 

Det er ikke funnet eller gjort registreringer av rødlistearter eller utvalgte naturtyper. 

Eksisterende vegetasjon består av ulike løvtrær, som det ved utarbeidelse av planforslag 

skal gjøres en enkel kartlegging av. Det bør forsøkes å ta vare på mest mulig vegetasjon.  

 

 

• Kulturminner og kulturmiljø (fredede fornminner, verneverdige bygninger, bygningsmiljø, 

anlegg) 

Det er ingen kjente fornminner eller registreringer på eiendommen. 

 

• Forurensning/støy, luft, tomtegrunn (miljøplan + T-1442/2016 + T-1520) 

Forhold knyttet til temaene skal ivaretas gjennom planarbeidet, med grunnlag i 

utarbeidelse av ROS-analyse.  

 

Støy skal omtales i planbeskrivelsen. Sannsynligvis ikke nødvendig med støyrapport pga. 

lavt arbeidsplass- og besøksintensivt område. Etablerte virksomheter har lav/rolig aktivitet 

og består i hovedsak av kontor, lager og bilverksted. Hvis det i fremtiden blir etablert 

støyende virksomhet i nærområdet vil virksomheten selv få pålegg om å iverksette tiltak 

for å begrense støybelastning til omgivelsene. 

 

• Vann og avløp 

Vannforsyning 

Tilgjengelig brannkum i Esseveien  

 

Overvann 

Overvann skal håndteres på egen tomt, iht. kommuneplanbestemmelser og VA-norm. 

Normalt gis avløp gjennom infiltrasjon i grunnen og i åpne vannveier. Regnbed og 

permeable flater (gressarmering med tanke på utrykningskjøretøy) kan være aktuelle tiltak, 

og bør vurderes. Konsekvenser for nabotomter skal være minimale. Eventuell avskjærende 

grøft må disponeres på egen eiendom.  

I planinitiativet kommer det frem at småhusene skal ha grønne tak. Dette tiltaket er positivt 

for klima, biologisk mangfold, overvannshåndtering, samt trivsel og estetikk. 
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Spillvann 

Kapasiteten i området må undersøkes i forbindelse med utarbeidelse av VA-rammeplan. 

 

• Marin grense 

Området ligger over marin grense. 

 

 

Samfunn 

 

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

Området har gjennomgående tråkk som starter lengst sør på eiendom i tilknytning til 

Bersagelveien. Eksisterende stier/ tråkk bør tas hensyn til dersom det er hensiktsmessig for 

målgruppen.  

• Transport (adkomst, vei, trafikksituasjon, kollektivtilgjengelighet, mobilitetsplan, avklare 

behov for møte angående transportvurdering)  

Det er tenkt etablert adkomst i øst, i tråd med gjeldende reguleringsplan.  

 

Tilretteleggelse for utrykningskjøretøy må løses på eiendom og komme frem/vises i plan.  

Det vil ikke være behov for utarbeidelse av mobilitetsplan, men temaet gjøres rede for i 

planforslaget. 

 

Målgruppen har behov for brannsikker avfallshåndtering. Felles avfallshåndtering kan 

være hensiktsmessig. Enkel renovasjonsplan utarbeides.  

 

• Parkering (behov, normer) 

Det vurderes i planinitiativ at parkeringsbehovet er lavere enn for vanlige boligprosjekter. 

Personale vil likevel ha behov for gjesteparkering. Innenfor sone 4 skal det iht. 

kommuneplan tilrettelegges for maks 1 gjesteparkering per bolig. Tilrettelegges det for 

felles gjesteparkering kan antallet reduseres til totalt 2 parkeringsplasser. Felles parkering 

anbefales jf. 1.23.2.1 Boligområdene bør utvikles som bilfrie.  

 

Veileder for småhus viser til sykkelparkering under tak. Felles sykkelparkering kan være 

mest formålstjenlig.  

 

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

Iht. kommuneplan § 1.8 skal det sikres oversiktlige og godt belyste uteoppholdsarealer og 

gårdsrom.  

 

Krav til arkitektur og utforming av småhusene skal være på lik linje med ordinær 

bebyggelse, men tilpasset formålet. Farge bør også være en viktig del av 

detaljplanleggingen slik at småhusene oppleves hyggelige, moderne og gjennomførte, 

samtidig som de tilpasses nærmiljøet.  

 

Det bør etterstrebes å følge kravene til minste uteoppholdsareal, samt tilrettelegge for 

grønne uteområder som gir økt trivsel for målgruppen og nærmiljøet. Prosjektet og 

målgruppen vil ha behov for vedlikeholdsfrie uteområder og for fornuftig overgang 

mellom offentlige og private soner. Vegetasjon kan med fordel benyttes til soneinndeling/ 

skjerming og miljøskapning.  
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• Boligsosial handlingsplan (bruk av utpekingsrett, variasjon i boligstørrelse og -type)  

Iht. til handlingsplan skal boliger og nærmiljø være av god kvalitet, samt opprettholde en 

trygg og god bosituasjon.  

 

• Folkehelse (levekår, helseutfordringer på befolkningsnivå, mulighet for sosial samhandling og variert 

aktivitet for alle aldersgrupper, kriminalitetsforebyggende hensyn, universell utforming)  
God belysning av uteområde er kriminalitetsforebyggende tiltak. Graden av skjerming bør 

vurderes. Sjekkliste for forebygging av kriminalitet i utbyggingsområder skal legges til 

grunn for detaljplanleggingen. 

 

• Samfunnssikkerhet (ROS-analyse, stabilitet byggegrunn, overvann, flom, skred, ras)  

ROS- analyse skal utarbeides. 

 

• Annet (spesifiser): 

 

 

MEDVIRKNING (involvering av spesielle grupper, behov for folkemøte) 
Det forutsettes at det minimum legges opp til en medvirkningsprosess i tråd med kravene i plan- 

og bygningsloven. Behov for informasjonsmøter/møter med berørte parter og faginstanser skal 

vurderes fortløpende. 

 

PLANAVGRENSNING OG BYGGEGRENSER (leveres ut med startpakken) 

Det må gjøres en grenseoppmåling ifm. usikker eiendomsgrense mot 101/375.  

Planavgrensningen følger eiendomsgrenser i vest, og forholder seg til gjeldende regulering 

forøvrig. I nord er avgrensningen satt til senterlinje veg. 

 

REKKEFØLGEKRAV 

Foreløpig ikke aktuelt med krav utover forhold som sikres i pbl. § 18. 

 

ILLUSTRASJONER (snitt, fasadeoppriss, skisser, forholdet til omkringliggende bebyggelse, 3D-modell) 

3D-modell utarbeides og skal vise maksimal utnyttelse iht. forslag.  

Sol- og skyggeanalyse baseres på eksisterende vegetasjon.  

Illustrasjoner av bebyggelsen må vise fjernvirkning og forhold til omgivelser, fra relevante 

perspektiver.  

Dette i tillegg til hva som fremgår av krav i Startpakken. 

 

KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 

Forslagsstiller vurderer at planforslaget ikke utløser krav om KU iht. Forskrift om 

konsekvensutredning. Reguleringsplanen vil være i tråd med gjeldene kommuneplan, hvor 

området er avsatt til boligbebyggelse; boligsosiale-/robuste boliger.   

 

Plan vurderer at planforslaget vil være i samsvar med gjeldende kommune- og områdeplan og 

inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I eller II – og skal 

derfor ikke konsekvensutredes. 

 

UTBYGGINGSAVTALE 
Det kan ved varsling om oppstart opplyses om at forhandling om utbyggingsavtale innledes- hvis 

behov. 

 

FREMDRIFTSPLAN 

Partene er enige om at vurdering av behov for fremdriftsplan kan fastsettes etter 

merknadsmøte.  
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GEBYR 

 

Reglement for gebyr i arealplansaker (kfr. Startpakken). Gebyret betales av:  

 

 

firma: Sandnes Eiendomsselskap KF org.nr.: 912882470 

 

 

 

KONKLUSJON 

 

• Planarbeidet antas å kunne fremmes som detaljregulering.  

 

• Startpakke er bestilt på oppstartsmøtet. 

 

 

 

 

Sandnes, dato…………………… 

 

Referent: ……………………….. 

 

 
Oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering, og saken forutsettes godt opplyst før møtet finner 

sted. Alle vurderinger fra planavdelingen er faglige og basert på mottatt informasjon fra søker. Forslag 

til endringer av planinitiativ etter oppstartsmøte, naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, 

organisasjoner og politiske vedtak m.v. vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til endringer i 

planarbeidet underveis. Kommunens tilbakemelding vil da måtte justeres iht. endrede/nye 

forutsetninger. 


