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 Vår ref.:    

 

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 
(201932 Detaljregulering for Rovik BOAS, gnr 38 bnr 28.) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtedato: 16.01.19 
 
Deltakere fra forslagsstiller: Marianne Nyhus 
 
Deltakere fra plankonsulent: Trygve Valen 
 
Deltakere fra kommunen: Martin Tengesdal Torstenbø, Kristine Orstad 
 
 
KONTAKTINFORMASJON  
 
Hovedsaksbehandler: Kristine Orstad, kristine.orstad@sandnes.kommune.no, 51336493 
Sidesaksbehandler: Martin Tengesdal Torstenbø, marttor@sandnes.kommune.no, 51335637 
 
Plankonsulent: Trygve Valen, trygve.valen@asplanviak.no, 97978717 
Forslagsstiller: Marianne Nyhus, marianne.nyhus@sandnes.kommune.no, 90648556 
 
Beskrivelse av planområdet  
 
Gnr/ bnr: 38/1519 
 
Adresse: Åsveien 123 
 
Størrelse: Min. 2600 m²  
 
Beskrivelse av planidé  
Formålet med planen er å utvide Rovik bo- og aktivitetssenter (BOAS) med minst 30 nye 
sykehjemsplasser. Området ligger i kommuneplanen som offentlig eller privat tjenesteyting (Ha17). 
Planforslaget innebærer en utvidelse av eksisterende bygningsmasse mot nord, inn i eksisterende 
grønnstruktur, og er i tråd med kommuneplanen. Omlegging av adkomstvei vil bli en følge av 
utvidelsen. 

 
Aktuelle problemstillinger  
 

- Vann og avløp/ slukkevannskapasitet / overvann og flom 
- Tilpasning/ fjernvirkning av nybygg 
- Grønnstruktur (aktivitet, forbindelser, opphold og biologisk mangfold) 
- Omlegging av atkomstvei  
- Utredning av naturmangfold 
- P-plass 
- Rekkefølgekrav 
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OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
Digitalt materiale vil bli tilsendt ved bestilling av startpakke. 
 
Kommuneplan  
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.  
1.21 Grøntområder og gangsforbindelser i byggeområder – Grøntområder og 
hovedforbindelser for gående skal legge til rette for aktivitet og rekreasjon i nærmiljøet, bidra 
til å håndtere flom og overvann, samt støtte opp om biologisk mangfold. Sammenhengende 
grøntområder, turveier, møteplasser, uteområder for barnehager og skoler, samt områder for 
lek og rekreasjon skal bindes sammen.  
1.23 Mobilitetsplan – Ved utbyggingsprosjekter større enn 1000m² BRA eller etableringer av 
offentlige og private virksomheter over 50 ansatte, skal det utarbeides mobilitetsplan for den 
samlede transporten som skapes.  
1.28 Massehåndtering - Bygge og anleggstiltak skal bygges med sikte på intern massebalanse. 
For alle tiltak som genererer over 1000m² masse skal massene i planområdet og disponering 
av disse beskrives i planbeskrivelsen.  
 
2.7 e. (Ha17) Detaljreguleringsplan skal vise kompenserende tiltak for tap av grønnstruktur 
ved å legge til rette for aktivitet, tilgjengelighet og opphold i tilliggende grøntstruktur. 
Tilliggende grønnstruktur skal innlemmes i planen. 
 
Temakart hensynsone Lufthavn - Byggerestriksjoner 
 
Miljøplan 
2.2 Biologisk mangfold, prioriterte områder – Svært viktig  
2.2.3 Biologisk mangfold, Rødlistearter – Lokaliteter med rødlistearter 
2.8 Jordkvalitet og jordsmonn – Bebygd og samferdsel, Skog middels og høy verdi 
3.1/3.2 Områder med fare for radon – Risikoområde 
3.5 Støy og stilleområder – Veistøy 55 -65 dB 
5.2 Grøntområder til undervisningsbruk – Tilliggende grønnstruktur (Aspervika skole) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gjeldende reguleringsplaner 
79111 Endret regulering for Rovik – område 6 A 
 
Planen erstatter delvis 
6705 Reguleringsplan for Roviksfeltet 
 
Tilgrensende reguleringsplaner 
6705 – Reguleringsplan for Roviksfeltet 
96107 Reguleringsplan for Hana Kirke 
95111 Endret regulering for ny adkomst til Lauvmeisveien 2- 14 
2013117 Detaljregulering for utvidet barnehage Aspervika – Asperholen 87  
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fylkesdelplaner/Regionalplaner 
Regionalplan for Jæren 2050 del 1, del 2 forventes ferdigstilt ved utgangen av 2020.  
 
 
Rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
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  
Planområdet ligger relativt flatt med fallende terreng mot nord og vest, og stigende 
terreng i sør og øst. Området grenser til større sammenhengende grønnstruktur, og er i 
stor grad omkranset av skogsareal med unntak av bebyggelse i sør. 

 
Planlagt utvidelse i nord, inn i eksisterende grønnstruktur, må terrengtilpasses i størst 
mulig grad. Det må planlegges for at hele fyllingen skal opparbeides innenfor 
planområdet/ eiendomsgrensen/ Ha17.  

 
Naturmiljø  
Det er ikke funnet eller gjort registreringer av rødlistearter eller utvalgte naturtyper 
innenfor eiendomsgrensen, men tiltakets påvirkning og konsekvenser for naturen og 
det biologiske mangfold må likevel redegjøres for. Er ikke sikkert det er behov for 
egen rapport, men temaet må i det minste omtales grundig i planbeskrivelsen. 

 
Grunnen består av morenemateriale. Geoteknisk stabilitet må vurderes.  
 
Kulturminner og kulturmiljø  
Det er ingen kjente fornminner eller registreringer på eiendommen.  

 
Forurensning/støy, luft, tomtegrunn  
Forhold knyttet til temaene skal ivaretas gjennom planarbeidet, med grunnlag i 
utarbeidelse av ROS-analyse. Støy av lavt støynivå er kartlagt langs Åsveien.   
 
Vann og avløp 
Vannforsyning 
Brannkum må antagelig opprettes nord for planområdet. Drikkevann må håndteres for 
seg.  

 
Spillvann 
Håndteres mot nord og vurderes i VA-rammeplan. 
 
 
 



Oppstartsmøte, Sandnes kommune, revidert 04.01.2019 side 4 

Overvann 
VA-rammeplan må ta for seg hele utbyggingsområdet med tilhørende nedbørsfelt, 
avrenningslinjer og flomproblematikk (1000 års flom). 
Planen må også vise eksisterende situasjon og forslag til nye løsninger for 
overvannshåndtering og fordrøyning. Det ønskes åpen fordrøyning.  
Vedlegg 9 i VA-norm legges til grunn for dimensjonering.  
 
Utkast til VA-rammeplan bør gjennomgås på eget møte med VA. 

 
Kvikkleire – marin grense  
Området ligger over marin grense.  
 
 

Samfunn 
 

Friluftsliv/grønne interesser  
Grenser til friluftsområde som er del av en større grønnstruktur.  
Ifølge miljøplan er deler av grøntområdet brukt til undervisning for Aspervika skole, 
og konsekvensene planen får for skolens bruk må vurderes.  
 
Det vil være viktig å ta hensyn til eksisterende forbindelseslinjer gjennom 
grøntområdet, samt andre eksisterende natur- og friluftskvaliteter.  
I tillegg skal detaljreguleringsplanen ifølge gjeldende kommuneplan vise 
kompenserende tiltak for tap av grønnstruktur ved å legge til rette for aktivitet, 
tilgjengelighet og opphold i tilliggende grønnstruktur. Det kan være aktuelt med 
kompenserende tiltak i grønnstrukturen nær skole/ barnehage i nord. Eiendom tar 
kontakt med skolen for å få skolen/ barnehagens behov og ønsker.  
 
Barn og unges interesser i planområdet  
Barnetråkk er registrert i grøntdraget ned mot Aspervika skole og Asperholen 
barnehage. Nye barnetråkkregistreringer forventes ferdigstilt sommeren 2020.  
 
Transport  
Krav om mobilitetsplan. Parkering for bil og sykkel fastsettes på bakgrunn av 
mobilitetsplan. 
Omlegging av adkomstvei må ikke komme i konflikt med Roviksveien og bør derfor 
anlegges lengst mulig nord. 
Kobling mellom BOAS og Hana kirke med tanke på myke trafikanter bør vurderes i 
mobilitetsplan.  
 
Estetikk  
Utvidelse av bygningsmasse mot nord må tilpasses eksisterende bygg, det vil si form, 
struktur, volum og uttrykk.  
 
Bygningsmassens fjernvirkning vil være viktig å hensynta. Spesielt fra andre siden av 
Gandsfjorden. I dag ligger Hana kirke ytterst mot fjorden som et tydelig landemerke 
omkranset av natur. Planlagt utvidelse av bygg bør underordne seg kirkebygget.   
 
Folkehelse   
Ved tilretteleggelse av kompenserende tiltak i grøntområdet er det viktig at tiltakene 
legger til rette for et funksjonelt grøntområde. Eksisterende og nye forbindelseslinjer 
er viktig for nærmiljøet og folkehelsen. Der det er hensiktsmessig bør tiltaket legge til 
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rette for universell utforming og aktiviteter/ funksjoner for alle aldersgrupper.  
 
Samfunnssikkerhet  
ROS-analyse skal utarbeides.  
Utløpsområde for snøskred – nokså god er registrert øst for planområdet.  
 
Annet: 
Det er opparbeidet omtrent 10 parkeringsplasser sør i planområdet. Parkeringsplassene 
ligger innenfor offentlig eiendom og er i kommuneplanen avsatt til offentlig eller 
privat tjenesteyting. Parkeringsplassene brukes tilsynelatende av beboere i 
Lauvmeisveien som ikke har tilknytning til BOAS. Planen må ta stilling til hva dette 
området skal reguleres til.  

 
Flisefyringsanlegget har kapasitet til å forsyne Aspervika skole med vannbåren varme. 
Muligheten for dette vurderes, så vel som fjerning av anlegget og eventuell bruk av 
solcellepanel.  

 
 
MEDVIRKNING  
Det forutsettes at det minimum legges opp til en medvirkningsprosess i tråd med kravene i plan- 
og bygningsloven. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte skal ligge med varsel om oppstart 
av planarbeid.  
Det vil holdes folkemøte etter varslet planstart, før frist for uttale.  
 
PLANAVGRENSNING OG BYGGEGRENSER  
Planavgrensningen bør ta med tilgrensende grøntområde, opp til barnehagens 
planavgrensning i nord, følge eiendomsgrensen videre, samt ta med grøntområde som grenser 
til eiendom og boligfelt i sør.  
 
REKKEFØLGEKRAV 
Opparbeidelse av kompenserende tiltak i grønnstruktur ved skole/ barnehage.  
Fotgjengerovergang. 
Eventuelle andre krav kan gjøre seg gjeldende i løpet av planprosessen.  
 
ILLUSTRASJONER  
3D-modell utarbeides og skal vise maksimal utnyttelse iht. forslag.  
Sol- og skyggeanalyse.  
Illustrasjoner av bebyggelsen må vise fjernvirkning og forhold til omgivelser, fra relevante 
perspektiver (eks. andre siden av Gandsfjorden).   
Dette i tillegg til hva som fremgår av krav i Startpakken. 
 
KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 
Planforslaget utløser ikke krav om KU iht. Forskrift om konsekvensutredning. Reguleringsplanen 
vil være i tråd med gjeldene kommuneplan.   
 
UTBYGGINGSAVTALE 
Det kan ved varsling om oppstart opplyses om at forhandling om utbyggingsavtale innledes- hvis 
behov. 
 
SAKSDOKUMENTER 
Følg med på saken her http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES, ved å skrive inn 
saksnummer 19/14465 i søkeruten. Innkomne og utgående dokumenter ligger klikkbare i 
venstre marg, på siden du ledes til. 

http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES
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GEBYR 
 
Reglement for gebyr i arealplansaker (kfr. Startpakken). Gebyret betales av:  
 
 
firma: Sandnes Eiendom   org.nr.:  
 
 
 
KONKLUSJON 
 
- Planarbeidet antas å kunne fremmes som reguleringsplan 
- Startpakke bestilles på oppstartsmøtet 
 
 
 
 
Sandnes, dato 31.01.2020 
 
Referent: Kristine Orstad 
 
 
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. 
 


