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OPPSTARTSMØTE - PLANSAK                          
 
Tittel: Gulaksveien 3-7, Hillevåg 
 
Sted: Stavanger kommune/hjemmekontor 
Tid: 25.03.2020 
 
Deltakere:  
Arild Byrkjedal, Asplan Viak 
Rune Bertelsen, Base Bolig AS 
Cristian Meyer, Asplan Viak 
Birger Helland, Nlm Eiendom Stavanger 
Per Ove Djønne, Asplan Viak 
Øyvind Lorentzen, Studentsamskipnaden i Stavanger  
Jo Christian Fougli, Stavanger kommune 
Grete Stuen, Stavanger kommune 
Ola Adnan Ahmed, Stavanger kommune 
 
1. Forslagstillers redegjørelse for ønsket tiltak – Planinitiativ 

 
 
Viser til forslagstillers planinitiativ for Gnr/bnr 20/620, 20/619, 20/721, 20/621 m.fl. / 
Gulaksveien 3 - 7, 4017 Stavanger/ Kristianslyst, datert 17.03.2020. 
Base Bolig AS har inngått avtale om kjøp av Norsk Luthersk Misjonsselskap sine eiendommer 
samt eiendommene til Studentsamskipnaden i Stavanger, med hensikt å legge til rette for nye 
boliger i form av blokkbebyggelse og rekkehus, i tillegg til forsamlingslokale. 
Planområdet omfatter gnr 20, bnr 619, 620, 621, 721 med flere, og har en størrelse på ca. 21 
dekar hvorav 14,5 dekar foreslås til byggeområde. 
I dag består planområdet av Fjelltun bibelskole, og studentboliger og parkeringsplasser mot 
vest og mot nord. Den nordlige delen av planområdet er splittet med adkomstvei for to 
tilgrensende boligeiendommer mot nordøst. Det er et ønske om å legge om denne 
adkomstveien for disse boligene som vist i skissen ovenfor med lyseblå piler. 
Det er utarbeidet mulighetsstudie som viser fremtidig utnyttelse av planområdet med en 
utnyttelsesgrad som samlet sett ligger på omtrent 135% BRA, som ansees å være i tråd med 

Planområdets beliggenhet på Kristianslyst. 
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kommuneplanens bestemmelser. Utnyttelsesgraden på den nordre delen av planområdet er 
ca. 90 % BRA, og på den søndre delen ca. 170% BRA. Det er i tillegg vist skissert plassering 
av kvartalslek, torg 
 
Planinitiativet er vedlagt referatet 
 
 
2. Gjeldende planer, andre relevante vedtak og evt. pågående planarbeid 
 
Kommuneplan 

I kommuneplanen er området 
vist som bolig, og ligger 
innenfor Bysone B.  
Mot sør er det disponert for et 
kommunalt 
friområde/grøntområde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplaner 
innenfor planområdet: 
• Plan 556, Kristianlyst og en 
del av Sommero og Mariero, 
vedtatt 1969 
 • Plan 1331, Fjelltun 
bibelskole og studenthjem, 
vedtatt 1991  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartet over viser et utsnitt av reguleringsplanbasen til Stavanger kommune. Kartet viser at 
området er regulert til boligbebyggelse (gult) og forsamlingslokale/bibelskole (brunt). Maks 
gesimshøyder for bibelskole/forsamlingshus er kote 36 i nord, kote 35 i øst og kote 39,5 i sør. 
Den regulerte bibelskolen er ikke opparbeidet, området er i dag brukt som parkeringsplass.  

Utsnitt fra reguleringsplanbasen i EByggWeb 2020. Varslet 
planområde er markert. med svart stiplet linje 

Utsnitt av kommuneplan for Stavanger 2019 - 2034 
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Det er regulert et grøntdrag fra friområdet Vannassen i vest som ender ved Marieroveien. 
 
 
Pågående planarbeid 

 
 
Det er ikke kjent til andre forhold ut over det forslagsstiller har vist til i planinitiativet. 
 
   
3. Krav til dokumentasjon  
Konsekvensutredning  
Tiltaket er vurdert til ikke å falle innenfor krav til konsekvensutredning. 
 
Utredninger som skal utføres 
VA-rammeplan 
Lokalklimatiske virkninger 
Støy 
Mobilitetsplan 
BGF 
 
Planfaglige tema som skal vurderes/planbeskrivelse 
Det kreves alltid planbeskrivelse og ROS-analyse jamfør plan og bygningsloven. 
 
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. 
 
Følgende tema skal beskrives:  
Det vises til mal i startpakken https://www.stavanger.kommune.no/startpakke  
 
Illustrasjoner 
Planlagt bebyggelse skal illustreres med maksimal utnyttelse 

https://www.stavanger.kommune.no/startpakke
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3D-illustrasjon 
Fjernvirkning 
Snitt med tilgrensende terreng/bebyggelse 
 
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  

 
Plannummer  
Planområdet har fått plannummer 2740. 
 
 
 

Planområdet 

http://stavanger.kommune.no/startpakke
mailto:arealplanmottak@stavanger.kommune.no
http://stavanger.kommune.no/startpakke
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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 
     
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 
Milepæler – settes etter varsling av oppstart planarbeidet 
Tidspunkt for dialogmøter – underveis 
Hva skal kommunen bidra med – undersøke medvirkningsprosesser 
Avklaringer med eksterne myndigheter 
 
 
5.  Foreløpig tilbakemelding fra kommunen 
Det er enighet om: 
Planarbeidet kan igangsettes med formål for ny boligbebyggelse og forsamlingslokale. 
Tanken med å splitte opp bebyggelsen internt i feltene er et godt utgangspunkt, da det vil gi 
lys og luft mellom planlagt bebyggelse og bedre siktforhold til eksisterende bebyggelse som 
grenser til planområdet. Det er også positivt at det foreslås parkeringskjellere for å skape mest 
mulig bilfritt miljø over bakken og mulighet for torg/gatetun som vist i vedlagt illustrasjon. 
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Plassering av kvartalslek i tilknytning til eksisterende grøntdrag er et fornuftig grep, som vil 
bidra til bedre tilbud av uteareal og aktivitet for barn og unge og nærmiljøet. 
 
Det er uenighet om: 
Dersom det er uenighet på vesentlige punkter i oppstartsmøtet om det videre planarbeidet, 
kan forslagsstilleren kreve spørsmålet forelagt kommunestyret eller et politisk utvalg som 
denne oppgaven er delegert til. Kommunen skal sørge for at en slik forleggelse skjer innen 
rimelig tid etter at kravet er fremsatt. Merknader fra behandlingen i kommunestyret eller det 
politiske utvalget skal føyes til referatet fra oppstartmøtet som et vedlegg. 
 
Følgende er ikke avklart: 
Ny veiadkomst for eksisterende boliger i vest og nord må avklares med berørte naboer og 
park og vei i Stavanger kommune. 
 
Utbyggingsvolum, byggehøyder og antall boenheter: 
Det må tas hensyn til eksisterende nabobebyggelse og øvrige omgivelser ved planlegging av 
ny bebyggelse, dette gjelder plassering av boligene, antall enheter, størrelser og høyder av 
planlagt bebyggelse og sol og skygge.  
Planforslaget må ivareta kvaliteter med hensyn til godt bomiljø, arkitektur og estetikk og klima 
og miljø for øvrig. 
Enkelte av blokkbebyggelsen virker noe høyt og voldsomt, og kan gi noe utslag på 
nabobebyggelsen. Dette må vurderes gjennom planprosessen. 
 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), utarbeidet av 
miljødepartementet, legges til grunn for den videre behandlingen av temaet støy. 
 
VA-rammeplan må vise hvordan håndteringen av overvann, flom med mer, skal løses.  
Nødvendige tiltak og løsninger skal innarbeides i planforslaget. 
 
 
6.  Kontaktpersoner i planfasen 
Forslagstiller- Arild Byrkjedal 
Kommune – Grete Stuen 
Krav til fagkyndig anses oppfylt. 
 
 
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.  
 
 

Vedlegg 

Planinitiativ 

 

 


