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1. Forslagstillers redegjørelse for ønsket tiltak – Planinitiativ 
 

Vi viser til vedlagte planinitiativ. 
 
2. Gjeldende planer, andre relevante vedtak og evt. pågående planarbeid 
   
Kommuneplanen viser offentlig eller privat tjenesteyting, og planområdet er 
underlagt hensynssone H810: Krav om felles planlegging. Behovet for denne 
hensynssonen er falt bort da SUS skal bygges på Ullandhaug. Utkast til ny 
kommuneplan legger området ut til omforming. 
 
I gjeldende regulering er drøyt 400 m2 regulert til lek. Lekeformålet kan vurderes 
flyttet innenfor tomta, men skal fortsatt være lett tilgjengelig for beboere i 
Øvrebøveien. 
 
Grønn forbindelse langs vestsiden av tomta skal ivaretas, men kan vurderes flyttet 
østover. 
   
3. Krav til dokumentasjon  
 
Konsekvensutredning  
Det er ikke krav om konsekvensutredning, så lenge boligformål ikke inngår i planene. 
 
Utredninger som skal utføres 

- VA-rammeplan m/Blågrønn faktor. Få med avrenningslinjer og husk å se på 
nedenforliggende arealer. 

- Støy 
- Mobilitetsplan, parkeringsbehov etter eksempler fra andre nylig bygde 

barnehager 
- Trafikksikkerhet 
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- Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) skal inneholde tema støy fra luftambulanse 
og ekstremnedbør. 

 
Planfaglige tema som skal vurderes/Planbeskrivelse 
Det kreves alltid planbeskrivelse og ROS-analyse jamfør pbl. 
 
Vi viser til hovedtema og oppsett gitt i startpakken. Ta med alle hovedoverskrifter i 
planbeskrivelsen. Ta kun med de vurderingstema som anses relevante. De øvrige skal ikke 
kommenteres. Vi anbefaler at minimum disse temaene beskrives: 

- Forslagets forhold til overordnede og andre gjeldende planer (reguleringsformål, 
byggeformål, trafikkareal) 

- Forslagets innhold og kvaliteter (antall avdelinger, leke- og uteoppholdsareal m.m.) 
- Forslagets estetiske kvaliteter, i seg selv og i forhold til omgivelsene. 
- Forslagets tekniske løsninger (vegsystem og atkomstforhold, parkering, vann/avløp, 

renovasjonsløsning og energiforsyning)  
- Planforslagets tilgjengelighet, jf. prinsippene for universell utforming 
- ROS-analysen med ev. avbøtende tiltak i forhold til miljø- og/eller risikoforhold 

(Støytiltak) 
- forhold til kulturmiljø trehusbyen 
- bevaring eller «bruk» av Vandrersteinen? 

 
 
Illustrasjoner 
Planlagt bebyggelse skal illustreres med maksimal utnyttelse. 3D-illustrasjoner (ev. 3D-
modell) og snitt med tilgrensende terreng og bebyggelse skal følge saken. Planlagt 
materialitet bør vise i (noen av) illustrasjonene.  
Fjernvirkning: Hvordan vil barnehagen se ut fra f.eks. Varden? Blir den synlig fra andre 
steder? Skal illustreres. 
Sol- og skyggeforhold skal vises for før og etter bygging. Tidspunkt i kommuneplanen (kl. 15 
21. mars og kl. 18 21. juni) kan med fordel suppleres med aktuelle tidspunkt i 
barnehagehverdagene. 
 
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.  
 
Planavgrensning  
Teknikken-tomta ev. med tilliggende vegarealer. 
 
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 

http://stavanger.kommune.no/startpakke
mailto:arealplanmottak@stavanger.kommune.no
http://stavanger.kommune.no/startpakke
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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 
 
Det tas sikte på å ha barnehagen klar til barnehagestart august 2021. 
 
5.  Foreløpig tilbakemelding fra kommunen 
 
Det er enighet om: 
Barnehage haster, og tomta er svært godt egnet til barnehageformål. 
 
 
Følgende er ikke avklart: 
Formål for resten av tomta er ikke avklart. Det er derfor kun barnehagen som 
reguleres i denne omgang. 
Sivilforsvaret må kontaktes om ev. sanering av tilfuktsrom (3 stk.) 
 
 
6.  Kontaktpersoner i planfasen 
 
Forslagstiller: Helene Lustrup 
Kommune: Liv Færing 
 
 
 
7.  Annet 
Forhåndskonferanse plan er en drøfting mellom tiltakshaver og kommunens planmyndighet 
for om mulig avklare planrelaterte problemstillinger tidligst mulig i planprosessen. 
Konferansen 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.  
 


