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1. Hensikten med planarbeidet 
Formålet med planen er å detaljregulere 
Gamleveien 46 slik at den kan nyttes til 
kombinert bebyggelse i Hauge sentrum. Det 
skal legges til rette for etablering av iht. vedtak 
om boligsosial handlingsplan i kommunestyret 
13.96.2016: 
- 6 omsorgsboliger for unge 
- En kommunal avlastningsbolig 
- Fellesareal, personalbase og kontor 
- Næringsareal 
 
Omsorgsboliger og avlastningsbolig med 
tilhørende fellesarealer og personalbase skal 
utformes i tråd med Husbankens krav for å 
kunne søke om tilskudd.  

Merknader: 
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2. Planområde 
 

 
 
Planområdet omfatter i hovedsak eiendom gnr. 55 bnr. 227 og 344 som er eid av Sokndal 
kommune.  
 

 

3. Planstatus for reguleringsområdet 
Plan 
 
☒Kommuneplanens arealdel 
☐Kommunedelplan 
☒Reguleringsplan 
☐Pågående planarbeid i området 
☐Andre planer/vedtak 
 
Plannavn og formål: 
1111-2009001 Sentrumsplanen 
 
Bolig/forretning/kontor 
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Aktuelle regionale eller statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer 
☒Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging 
☐Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjø 
☐Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 
☒Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
☒Regionalplan for Dalane 2019-2030 
☐Regionalplan for klimatilpassing i Rogaland 2020-2050 
☒Regionalplan for folkehelse 
☒Fylkesdelplan for universell utforming 
☐Samferdselsstrategi for Rogaland 2018-2029 
☐Regionalplan sjøareal havbruk 
☐Regionalplan for næringsutvikling 
☐Regional plan for friluftsliv og friluft 
☐Reiselivsstrategi for Rogaland 
☐Regional jordvernstrategi for matfylket Rogaland 
☐Andre 

 
 

 
 
Merknader: 
 
 
 
 
 
☒Planforslaget vil samsvare med overordnet plan 
☐Planforslaget vil ikke samsvare med overordnet plan 
 
Merknader: 
 
 
 
 
Konsekvensutredning (KU) – samfunnssikkerhet – sårbarhetsanalyse (Skal være vurdert av 
forslagsstiller før møtet) 
 
☐Planinitiativet gjør rede for forslagsstillers vurdering av KU-plikten 
☒Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU, jf. §§6 og 8 
☐Planen utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU, jf. §§6 og 8 
☐Forslag til planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart  
☐Krav om planbeskrivelse og konsekvensutredning etter pbl. §4-2 
☐Krav om samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse etter pbl. §4-3 
 
Merknader: 
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4. Antatt viktige utredningsbehov for planarbeidet – foreløpig vurdering av forhold som bør tas 
spesielt hensyn til i forbindelse med planarbeidet. 

Planfaglige vurderinger 
 
☐Naturgrunnlag 
Grunnforhold, helningsgrad, solforhold, vegetasjon, topografi, geologiske 
ressurser 

 
☐Landbruk 
Nedbygging av dyrket eller dyrkbar mark 

 
☒Lokaliseringsfaktorer (avstand til:) 
Skole, servicetilbud, friluftsområder/friområder, kollektivtilbud 

 
☐Fortetting 

 
☒Grønnstruktur 

 
☒Landskapsvirkning 

 
☒Estetikk og byggeskikk 
Nær- fjernvirkning, tilpasning til eksisterende omgivelser, utnyttelsesgrad, 
byggehøyder 

 
 

☐Boligpolitisk plan 
Aktuelt med tilvisningsrett, andel boliger med kommunal forkjøpsrett. 
Redegjøre for i planbeskrivelsen? 

 
 

Merknader: 

Miljøfaglige vurderinger 
 
☐Biologisk mangfold / Vilt / Naturområder 
Vernet område, voksesteder for sjeldne / sårbare eller trua arter og 
samfunn, kvartær- eller berggrunngeologisk interesse, inngrepsfrie 
naturområder. Gyte, vekst og leveområder for fisk. 

 
☒Strandsone og vassdragsforvaltning 
Strandsone, flom, isgangssikring 

 
 

☐Friluftsinteresser 
Løyper og stier, fri ferdsel til vassdrag, fiske, rasteplasser 

 
 

 
☐Forurensing 
Luft og støy fra eksisterende og planlagte tiltak, forurenset grunn, 
drikkevannskilder, svevestøv fra eksisterende og planlagt tiltak. Berøres 
planen av støysoner? 

Merknader: 
 

Kulturlandskap og kulturminner 
 
☐Kulturlandskap 
Lanskapsverdi, grense mellom by og landbruksareal 
 
 
☐Kulturminner 
Automatisk freda kulturminner, vedtaksfreda kulturminner, 
bevaringsverdige bygninger og miljøer, SEFRAK 

Merknader: 
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Samfunnssikkerhet og beredskap jf. pkt. 3 
 
☒Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Jf. pbl §4-2 

 
☒Naturbasert sårbarhet 
Ras, skred (stein, jord, marin grense, kvikkleire, snø), flom, radon, 
høyspentstrekk, krav til brannvann 

 
☐Virksomhetsbasert sårbarhet 
Brann/eksplosjon, kjemikalie utslipp, lagringsplasser for farlige stoffer, 
deponering/destruksjon av avfall og gamle fyllplasser, forurenset grunn, 
transport av farlig gods, elektromagnetiske felt fa kraftledninger, FAST-
registeret 

 
☐Infrastruktur 
Vegtrafikk/transport nett, luftfart, farleder 

Merknader: 
 

Barn, unge, eldre og funksjonshemmedes 
interesser 
 
☒Leke- og oppholdsarealer 
Krav til størrelse, utforming, kvalitet, egnethet for lek og opphold.  

 
☒Barnetråkk 

 
☒Områder for allmennheten 

 
☒Utomhusplan 
Viser eksisterende vegetasjon, nyplanting, parkering, gangvei, 
stigningsforhold og uteplasser. Redegjør for universell utforming av 
uteareal. Kan gjøres bindende gjennom planbestemmelser.  

 

Merknader: 
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Teknisk infrastruktur 
 
☐Trafikkforhold 
ÅDT, parkeringskapasitet, fører tiltaket til økt transport, etablering langs 
høyt trafikkert vegnett 

 
☐Trafikkplan/veiutforming 
Vegbredder, grøfter, fortau/gang- og sykkelfelt, fotgjengerkryssinger, 
høydeforhold, areal for snøopplag, tilstrekkelig areal til offentlig vegformål, 
kryss/avkjøringer, frisiktsoner, byggegrenser, belysning 

 

☒Avkjørsler og kryss 
Trafikksikkerhet og trafikkavvikling i forhold til kryss 

 
☐Kollektivtrafikk 
Tilrettelagt kollektivtrafikk, busslommer, leskur, universell kollektivløsning 

 
 

☒Trafikksikkerhet 
Strekning skole/barnehage, lekeareal/oppholdsareal, 
bussholdeplasser/kollektivtilbud, nærbutikker, boligområder 

 
☐Vann, avløp og overvann og fjernvarmetrasé 
Tilstrekkelig kapasitet? Behov for oppgraderinger, pumpestasjoner, 
slukkevann og brannkummer. Krav om overordnet VAO-plan? 

 
☐Avfallshåndtering 
Avklare løsning for avfallshåndtering 

 
☐Tilknytningsplikt fjernvarme 

 
 

Merknader: 
 

Annet 
 
☐  Andre forhold som må redegjøres for eller 
undersøkes 
Forhold som skal avklares i etterkant av møtet 

 

Merknader: 
 
 

 

5. Kart 
Grunnkart 
☒  Det er digitalt grunnkart for området 
Grunnkart og plandata kan bestilles via Infoland. 

 
☐  Det er behov for tilleggsoppmålinger 

Merknader: 
 

 

6. Gjennomføring 
Aktuelle rekkefølgekrav 
 
☐ Kjørevei 

 
☐ Lekeplass 

 

Merknader: 
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☐ Gang- og sykkelvei / fortau 

 
☐ Vann- og avløpsnett 

 
☐Annet 
Utbyggingsavtale 

 
☐Forslagsstiller ønsker å inngå 
utbyggingsavtale 
 
☐Kommunen ønsker å inngå 
utbyggingsavtale 
 
☐Det skal forhandles om utbyggingsavtale 
med kommunen parallelt med 
planprosessen 

 

Merknader: 
 
 
 

Andre forhold  
 
 
 
 

Merknader: 
 
 

7. Krav til varsel om oppstart av planarbeid og medvirkning 
 
Forslagsstiller skal varsle oppstart av 
planarbeidet. Varselet skal inneholde: 
 

☒Oversiktskart som viser planområdets 
beliggenhet 

 
☒Kart med avmerket planavgrensning 
 
☒Brev til grunneiere, berørte naboer, 
offentlige etater og andre berørte 
interesser som orienterer om planforslaget, 
dagens og fremtidig planstatus, størrelse og 
formål.  

 
☐Planprogram (dersom planen skal 
konsekvensutredes) 
 
☒Kopi av planinitiativ  

 
☒Kopi av referat fra oppstartsmøtet skal 
sendes til berørte sektormyndigheter. 

  
☒Planomriss skal oversendes kommunen 
på sosi-format sammen med varslet.  

 

Merknader: 
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☒Forslagsstiller annonserer varsel om 
oppstart i Dalane Tidende og Avisen Agder.  
 
☐Regionalt planforum 
☒Informasjonsmøte 
☐Annet 

 
 

8. Krav til planforslaget – innhold og materiale 
 

☒ Forslagsstiller er gjort kjent med krav til utforming av planbeskrivelse, plankart og 
planbestemmelser. 

 
 

1. Plankart (pdf-fil i riktig målestokk, og SOSI-fil med kvittering for utført kontroll) 
2. Reguleringsbestemmelser (word-fil) 
3. Kopi av kunngjøringsannonse og dato i avis 
4. Kopi av varslingsbrev 
5. Kopi av varslingsliste (hvem har mottatt) 
6. Kopi av innkomne merknader ved oppstart, med forslagsstillers kommentarer. 
7. Planbeskrivelse (word-fil) 
 

☒Illustrasjonsmateriale  
Støyanalyse, utomhusplan, sol/skygge diagram etc. 

☒ROS-analyse  
☐Tverrprofiler/ terrengprofil (etter tilbakeføring)  
☐Spesielle utredningsbehov / tilleggsrapporter: 

 
 

 

9. Framdrift 
 

☒ Før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn bør følgende møter gjennomføres: 
 
1. Innledende/avklarende møte før planvarsel 
 
2. Møte etter planvarsel for gjennomgang av innkomne merknader. Alle merknader og 
plankonsulentens vurdering av de innkomne merknadene skal oversendes kommunen 
samtidig med anmodning om planmøte 2. 
 
3. Møte for å avklare endelig utkast til planforslag før innsending av planen til 
administrativ og politisk behandling. Utkast til planforslag skal oversendes kommunen 
samtidig med anmodning om planmøte 3.  
 
☒ Det er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra 
komplett planforslag er mottatt til første vedtak i saken er maksimalt 12 uker.  
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Høringsfristen ved offentlig ettersyn er minimum 6 uker.  

 

10. Gebyr 
Behandling av planforslag vil bli ilagt gebyr etter kommunens betalingsregulativ for saksbehandling 
etter plan- og bygningsloven. Betalingsregulativet finnes på kommunens hjemmeside.  
 
 
☒Fakturaadresse 

 
Navn: Sokndal kommune 
Adresse: Gamleveien 20 
Postnr: 4380 
Org. nr:  
E-faktura:  
 

 

11. Kommunens foreløpige vurdering/konklusjon 
 
 

☒Anbefaler oppstart av planarbeid 
☐Planinitiativet stoppes, jf. pbl §12-8, 2. ledd 
☐Det er uenighet om følgende punkter i referatet: 

 
 
Merknader: 
 
 

 

For kommunen        For forslagsstiller 


