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Referat fra oppstartsmøte for detaljreguleringsplan  
0621 omsorgsboliger Lensmannskroken 

 
Møtedato: 03.09.2020 

 

Bakgrunn for møtet 

Oppstart av kommunal detaljreguleringsplan for omsorgsboliger med base innenfor 

kommunens tomt Lensmannsvegen 14. I tillegg skal det reguleres tilgrensende 

eksisterende aktivitetssentre i Lensmanskroken 8 og Lensmannsvegen 14.  

 

Området søkes omregulert fra boligformål til kombinert formål for bolig og offentlig- og 

privat tjenesteyting.  

 

Beskrivelse av planinitiativ 

Sola kommune ønsker å utvikle omsorgsboliger med heldøgns bemanning med en 

personalbase. Det skal være boliger, hvor hver beboer eier sin egen bolig. Det er 

foreløpig planlagt 8 boenheter. I tillegg vurderes det om tilbud for barn med spesielle 

behov (EST, Etter Skole Tid) skal være en del av prosjektet. 

 

I utformingen av bebyggelse skal det være fokus på god tilpasning til omkringliggende 

nabobebyggelse. Foreløpige skisser viser to rekker med boliger knyttet sammen med 

felles atriumshage i midten. Bebyggelse har 1-2 etasjer med et saltak og en BRA på ca. 

1100 m2.  

 

Brukere har behov for 1 bilparkeringsplass per bolig. I tillegg skal det reguleres parkering 

for ansatte og besøkende. Det foreslås til sammen 14 parkeringsplasser i tilknytning til 

boliger og dagsenteret med adkomst fra både Lensmannskroken og Lensmannsvegen. 

Parkeringsplasser er foreløpige skissert fordelt på tre steder i tilknytning til 

adkomstveiene. 

 

Alle boligene har behov for god lagringsplass. Fire boliger foreslås med privat 

uteoppholdsareal mot nord-øst, argumentert ut ifra at noen er lysfølsomme 

 

Tilrådning om igangsetting  

Planseksjonen anbefaler oppstart av reguleringsplanen. 

 

Plannavn og planid 

Følgende navn og plan-id skal brukes: 0621 aktivitetssenter og omsorgsboliger 

Lensmannskroken 

 

Konsekvensutredning 

Planen omfatter tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredninger og det er ikke behov 

for KU for reguleringsplanen. 

Til stede:  

Forslagsstiller/konsulent    

 

 

 

Sola kommune: 

 

Monica Reinertsen, Asplan Viak  

Jostein Korsnes, Dark arkitekter 

Olafur Dadi Johannesson, Dark arkitekter 

 

Magne Olav Bergesen, prosjektleder, avdeling Eiendom 

Anne Helen Hana, seksjonsleder plan 

Katarzyna Komorek, saksbehandler 
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Plangrense 

 
Plangrense. 

 

Planen skal omfatte kommunens tomter 33/688 og 33/754. Planavgrensning skal i tillegg 

inneholde nødvendig areal for frisiktsoner og tilgrensende veiarealer. Sosi med 

plangrense skal sendes til saksbehandler før varsling av oppstart.  

 

Planstatus 

Kommuneplanen viser boligformål i samsvar med gjeldende reguleringsplaner. 

 

Reguleringsstatus vises på kartutklipp til høyre. 

 Tomt 33/754 er en del av reguleringsplan 0135 

Sandetun-myra fra 1987, hvor området er regulert 

til boligbebyggelse / «boliger for eldre». Maks 4 

etg, maks U=0,6. 

 

 Tomt 33/688 med tilgrensende friområde er en del 

av reguleringsplan 0079 Skiljaberget sør. 

 

 Friområdet er en del av plan 0251 Skiljaberget sør. 

 

 
Det er pågående områdeplan 0551 Sande med ca. 450 boliger på dagens landbruksjord i 

nord. Plangrense grenser og delvis overlapper denne detaljreguleringsplanen. 

Planprosess for begge planene må koordineres. Planforslaget skal 1.-gangsbehandles i 

sept. 2020. 

 

33/688 

33/754 
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Beskrivelse av planområdet 

I dag er den aktuelle delen av planområde ubebygd, og består av gress, vegetasjon og 

parkeringsareal. Mot sør er det to bygg hvor Sande aktivitetssenter holder til. Dette er et 

aktivitetssenter for voksne med utviklingshemming.  

 

Tomta grenser i nord til en boligblokk på 4 etasjer med ca. 30 leiligheter. I vest grenser 

tomta til 3 eneboliger langs en blindvei i Lensmannskroken. Innerst i blindveien ligger 

adkomst til offentlig grøntareal.  

 

Utvalgte tema som diskuteres /avklares  

1. Støy: Eiendommen ligger i rød flystøysone. Støysituasjon er vurdert av støykonsulent 

som konkluderte at det er mulig å tilfredsstille støygrenser med avbøtende støytiltak. 

Støyrapporten skal sendes over til saksbehandler.  

2. Adkomst: Det er ønskelig at det etableres ryddig adkomstsituasjon, helst uten 

rygging i kjørebane. Lensmannskroken bør avsluttes med regulert snuhammer ref. 

kommunal veinorm. 

3. Parkering: Antall parkeringsplasser skal avsettes i samsvar med kommuneplan § 

3.3.1 og kommunens praksis for formål. I tillegg til bilparkering skal det avsettes 

plass til overdekket sykkelparkering. Parkeringsløsning bør ikke gi konflikt med 

gående inn til friområdet. Rygging i veien bør unngås.  

4. Friområdet: Kommunen er meget skeptisk til omregulering av friområde.  

5. Solfohold for omsorgsboliger: Kommunen vurderer det som svært uheldig at halvt 

parten av leilighetene aldri får sollys inne i leilighetene og mener at solforhold bør 

utredes nærmere / forbedres.  

6. Solforhold for naboer: Det er enighet om at konsekvenser for uteoppholdsarealer hos 

naboer vil være premissgivende for utforming og plassering av ny bebyggelse.  

7. Innsyn: Kommunen vurderer at planen bør sikre tiltak som forebygger 

innsynsproblematikk mellom omsorgsboliger og eksisterende leiligheter i 

Lensmannskroken 2. Dette gjelder både innsyn i uteoppholdsarealer og inn i 

leiligheter i første etasje.  

8. Grunnundersøkelse: Behov for å utarbeide grunnundersøkelser i planprosessen skal 

vurderes av plankonsulent. 

9. Kommunaltekniske forhold: 

 Kommunen minner om kommuneplanbestemmelser ang. fordrøyning av overvann 

på egen grunn, samt behov for fordrøyning av overvann ved endring av 

avrenningsmønster. 

 Prosjektet må tilpasse seg eksisterende VA. 

 VA-rammeplan skal foreligge før 1.-gangsbehandling. 

10. Koblinger for myke trafikanter: Det skal skapes trygge forbindelser for gående.  

11. Rekkefølgekrav: Det kan være aktuelt å stille rekkefølgekrav knyttet til tilkobling av 

Lensmannskroken til grøntområdet, stisystem innenfor friområdet og fortau langs 

Lensmannsvegen. Dette skal vurderes i planprosessen. 

 

Etterskrift fra kommunen 

12. Renovasjon (avklaring med seksjonsleder for renovasjon): Det er ikke aktuelt å bruke 

eksisterende nedgravde konteinere til Lensmannskroken 2. Kommunen anbefaler 

etablering av eget nedgravd system langs Lensmannskroken. Arealet skal reguleres 

med eget formål. Snuhammer for tømmebil bør sikres. 
13.  Avstand til aktivitetssenter: Avstand mellom eksisterende aktivitetssentre og 

sørvendt fasade for ny bebyggelse bør avsettes etter vurdering av brann, rom, 

funksjon og lysforhold (og skygge fra eks. bygg). 

14. Eksisterende kobling: Kobling mellom Lensmannsvegen og Lensmanskrokken langs 

aktivitetssenter bør beholdes og sikres åpent for allmenheten.  

15. Solforhold:  
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 Vi minner om kommuneplanens krav om at minimum 50 % av uteoppholdsareal 

for boliger skal ha sol ved vårjevndøgn kl 1500. Det skal utarbeides sol- 

skyggediagram som viser hvordan kravet oppfylles.  

 Vi vurderer at solforhold inn i leiligheter bør forbedres. Kan dette gjøres ved 

flytting av funksjoner innenfor bebyggelsen? Kan personalbasen plasseres mot 

nord og leiligheter mot sør? 

Planprosess og forutsigbarhet 

For å gi forutsigbarhet i planprosessen, ønsker kommunen at det skal avholdes 

arbeidsmøter før innlevering av planforslag. 

Tema for møte  Forberedelse/grunnlagsmateriale 

Sendes inn minst 1 uke før møtedato. 

1.  Merknader til 

planoppstart 

Forslagsstiller sender inn merknader og vurdering hvordan 

merknadene skal innarbeides i planforslaget. 

2.  Utredninger og 

skisser  

Forslagsstiller sender inn: 

- utomhusplan, snitt (med kotehøyder for terreng og bygg), 

illustrasjoner i øyehøyde for nær- og fjernvirkning (nabobygg vises 

i illustrasjoner).  

- Sol- og skyggediagram (skygge fra nabobygg vises). 

- Redegjøres for hvordan planforslaget forholder seg til krav fra 

kommuneplan.  

- Utredninger: Støyrapport, m.m. 

3.  Kart og 

bestemmelser 

Forslagsstiller sender inn: 

- Utkast til bestemmelser  

- Utkast til plankart  

- Illustrasjoner som viser maksimal utnyttelse ref. bestemmelser og 

sol- og skyggediagram. 

4.  Overlevering 

 

Forslagsstiller sender inn: 

- Utkast til bestemmelser, plankart (pdf og sosi-format) og 

planbeskrivelse (word-format) 

- Illustrasjoner og utredninger  

 

Oppstartsvarsel 

Før oppstartsvarsel skal forslag til annonse med kartutsnitt, varslingsbrev og plangrense 

oversendes kommunen for godkjenning. Når oversendte materiale er godkjent varsler 

forslagsstiller oppstart med brev og annonse i Solabladet, og kommunen varsler parallelt 

på kommunens nettsider.  

 

Startpakke 

Saksbehandler skal oversende nødvendig liste over parter og instanser, og kartgrunnlag 

til forslagsstiller etter mottatt bestilling.  VA-data skal bestilles direkte hos 

kommunalteknikk, Henning Rekvik, (henning.rekvik@sola.kommune.no)  

 

Annet 

Det blir gjort oppmerksom på at oppstartmøtet har karakter av gjensidig orientering. Alle 

vurderinger er faglige og foreløpige og gir ikke noen av partene rettigheter i senere 

saksbehandling. Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og 

politiske vedtak med mer vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til krav om 

og/eller behov for endringer i planarbeidet underveis. Dette kan ha betydning for 

planforslaget, planseksjonens vurdering og kan forlenge saksbehandlingstiden. 

 

Trykk her for å signere 
 

 

Med hilsen 

 

mailto:henning.rekvik@sola.kommune.no
https://www.sola.kommune.no/sd/skjema/SKO124/Skjema_for_esignering
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Anne Helen Hana Katarzyna Komorek 

seksjonsleder Saksbehandler – Arkitekt MNAL 

 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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