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FØLGEBREV NABOVARSEL GNR/BNR 54/801 OG 54/745 

 

Det planlegges to nye bygg på Godalen videregående skole, bygg merket E og F på situasjonsplanen. I 

denne forbindelse gjøres det mindre endringer i reguleringsplanen, planID 2121 fra 2006. 

Nabovarsling for mindre endring av reguleringsplan og byggesak gjøres herved samtidig, i henhold til 

Plan- og bygningsloven § 12-10. På grunn av sommerferie i juli settes frist for nabomerknader til 07. 

august 2020. Dette gir 5 uker frist mot normalt 3 uker for en slik varsling. 

-Bygg E plasseres på eksisterende parkeringsplass nærmest skolens hovedadkomst. Dette er et bygg 

med verkstedhaller til skolen avdeling for Teknisk industriell produksjon (TIP). Taknivået ligger like 

under nivå for parkeringsplassen ved Stolen. Takflaten vil beplantes og får en gangvei fra fortau langs 

Østre ring som kobler seg til terrengtrapp nedover retning sjøen. Bygg F har to etasjer hvor den 

nedre tilsvarer nivået for eksiterende kantine i bygg A og verksteder i bygg D. Fasadene planlegges 

med trekledning mellom vindusfelt. 

-Bygg F er en ny gymsal på nivå med skolens 1. etasje, langs Strømvigveien. Bygget legger inntil 

eksisterende trapperom, men har ikke innvendig forbindelse til bygg A. Foruten gymsal med 

garderober i 1. etasje blir det et treningsrom i 2. etasje nærmest trapperommet. Taknivå på bygg F 

tilsvarer nivå skolens 3. etasje med kantine og bibliotek. Takflaten vil beplantes og opparbeides med 

en takterrasse. Fasadene planlegges med trekledning mellom vindusfelt. 

- Parkering reservert for ansatte og elever vil blir begrenset til parkeringsplassen langs Strømvigveien. 

Parkeringsplassen ved Stolen beholdes som i dag. Dette vil være i tråd med bestemmelsene i 

kommuneplan og reguleringsplanen. 

Det planlegges også mindre ombygging og renovering av bygg A og D. Dette tiltaket vil nabovarsles 

senere. 

Byggearbeider med bygg E og F antas å starte 1. kvartal i 2021.  Skolens nybygg og ombygging av 

bygg D skal etter planen stå klare til skolestart høsten 2023.  

Nabomerknader bes oversendt pr epost til perove.djonne@asplanviak.no eller pr post til 

Asplan Viak AS 

v/ Per Ove Djønne 

Østervågkaien 1A 

4007 Stavanger 
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Dersom naboer har spørsmål til saken kan de rettes til undertegnede på epost i hele 

varslingsperioden. I uke 31 og 32 kan det også avtales møte på Asplan Viaks kontor hvis man ønsker 

nærmere orientering om prosjektet. Ring da tlf 92608519 for avtale. 

 

 

Med vennlig hilsen 
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Vedlegg: 

Søknad om reguleringsendring med forenklet behandling 

Situasjonsplan 

Fasader bygg E og F 

Snitt bygg E og F 

Hele varselet inkludert illustrasjoner og landskapsplan kan ses på 

https://www.asplanviak.no/kunngjoringer/  

 


