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1. Innledning 

1.1. Hva et oppstartsmøte er 
Ved igangsetting av reguleringsplanarbeid skal det avholdes et oppstartsmøte med 
planmyndigheten, jf. pbl § 12-8. Private forslagsstillere skal sende et planinitiativ til 
kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte. Planinitiativet skal i 
nødvendig grad omtale premissene for det videre planområdet, og redegjøre for formålet 
med planen, nærmere om planlagt bebyggelse, forholdet til gjeldende plansituasjon, mv.  
 
I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det 
videre planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget, behandles. Kommunen 
skal utarbeide et referat fra oppstartsmøtet. Referatet skal inneholde opplysninger om de 
temaene som ble drøftet i møtet, avklaringer og konklusjoner som ble gjort og eventuelt om 
det er noe som gjenstår å avklare. Nærmere om kravene til oppstartsfasen av private forslag 
til detaljregulering går frem av «Forskrift om behandling av private forslag til 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven». 

1.2. Mottatt planinitiativ 
Kommunen mottok 10.02.21 planinitiativ for gbnr. 10/744, felt B8 i Plan 175 - Stongafjellet. 
Planinitiativet er utarbeidet av Tag Arkitekter AS på vegne av forslagsstiller JM Norge As. 
Planinitiativet er gjennomgått av kommunen før oppstartsmøtet, og referatet baseres på 
denne gjennomgangen samt opplysninger og diskusjoner i oppstartsmøtet.  

I møtet la Tag Arkitekter frem en mer utfyllende presentasjon av planinitiativet, som ble 
sendt kommunen i etterkant av møtet. 
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1.3. Deltakere på oppstartsmøtet 
Representanter 
fra: 

Navn E-post Ev. stilling / 
firma mv. 

Forslagsstiller Christine 
Revheim-
Hansen 

Christine.revheim.hansen@jm.no 

 

JM Norge AS 

 Frode 
Haugland 

Frode.haugland@jm.no JM Norge AS 

Fagkyndig 
plankonsulent 

Jannicke 
Larsen 
Berglund 

Jannicke.larsen.berglund@tagarkitekter.no 

 

Tag Arkitekter 
AS 

 Anders 
Vågane 

av@tagarkitekter.no Tag Arkitekter 
AS 

 Marko 
Todorovic 

mt@tagarkitekter.no Tag Arkitekter 
AS 

Kommunen 
v/planmyndigheten 
(seksjon byggesak og 
private planer) 

Stein Are 
Høviskeland 

saho@askoy.kommune.no Saksbehandler 

 Kjersti 
Møllerup 
Subba 

kjesub@askoy.kommune.no 

 

Saksbehandler 

Kommunen v/ øvrige 
avdelinger 

Lisbeth Marie 
Aasebø 

lmaa@askoy.kommune.no 

 

Barn og unges 
representant i 
plansaker 

 Ove Pedersen ovpe@askoy.kommune.no VA-etaten 

 Bjørn-Egil 
Olsen 

beol@askoy.kommune.no Samferdselssjef 

 Målfrid Eide maei@askoy.kommune.no Fagansvarlig 
miljø og 
landbruk 

 

mailto:Christine.revheim.hansen@jm.no
mailto:Frode.haugland@jm.no
mailto:Jannicke.larsen.berglund@tagarkitekter.no
mailto:av@tagarkitekter.no
mailto:mt@tagarkitekter.no
mailto:saho@askoy.kommune.no
mailto:kjesub@askoy.kommune.no
mailto:lmaa@askoy.kommune.no
mailto:ovpe@askoy.kommune.no
mailto:beol@askoy.kommune.no
mailto:maei@askoy.kommune.no
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2. Formålet med planen 

Hensikten med planen er ifølge planinitiativet å regulere tomten på nytt, for å oppnå en 
bedre utnyttelse av tomten, bedre terrengtilpasning av bebyggelsen, markedstilpasset 
typologi, samt optimale sol- og utsiktsforhold. 

Fremtidig arealformål vil være boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 

3. Plansituasjon og føringer 

3.1. Kommuneplanens arealdel 2012 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt som nåværende boligområde. Områder i øst 
og sør er avsatt som hensynssone friluftsliv da det ligger innenfor markaområdet for 
Dyrdalsfjellet. 

 

Figur 1 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2012 – 2022, påført plangrense jf. planinitiativ 
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3.2. Gjeldende reguleringsplaner i området 
Plan 175 – Stongafjellet: 
Området som skal reguleres ligger innenfor felt B8 i Plan 175 – Stongafjellet. Innenfor 
gjeldende reguleringsplan tillates oppført konsentrert bebyggelse med TU = 45 % (eksl. 
garasjer). Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet. 

 

Figur 2 Utsnitt regulert plansituasjon 
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Plan 371 – Reguleringsendring for Bustafjellsmyra: 
Planområdet grenser til plan 371 som er en reguleringsendring av Plan 175 – Stongafjellet. 
Området var opprinnelig regulert til skoleformål, men ble gjennom planendringen regulert til 
nærmiljøanlegg og barnehageformål. 

 

Figur 3 Kartutsnitt som viser avgrensingen av plan 371 - Reguleringsendring for Bustafjellsmyra 

3.3. Pågående planarbeid i eller omkring planområdet 
Plan 391 – Horgar – Stongafjellet – Gbnr. 10/910 m.fl. er en reguleringsendring av Plan 175 
som under utarbeiding. Gjelder delfelt B11 i Plan 175 – Stongafjellet. Formålet med 
planarbeidet er boligformål. 
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Figur 4 Kartutsnitt som viser felt B11 i plan 175 – Stongafjellet, som nå er under omregulering som 
plan 391 – Horgar 

3.4. Aktuelle regionale og nasjonale føringer 
Nasjonale føringer: 

2018 – Statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-
energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/ 

2014 – Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-
bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/ 

1995 – Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-
styrk/id519347/ 

 

 

 

Felt B11

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--areal--og-transportplanlegging/id2001539/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
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Regionale føringer: 

Regional areal- og transportplan for bergensområdet 2017 – 2028: 

https://www.vestlandfylke.no/globalassets/planlegging/regionale-planer/regional-areal--og-
transportplan-for-bergensomradet_2017_30.10.17.pdf 

2014 – 2025 – Regional plan for folkehelse – Fleire gode levekår for alle -: 

https://www.vestlandfylke.no/globalassets/planlegging/regionale-planer/regional-plan-for-
folkehelse-2014-2026.pdf 

Klimaplan for Hordaland 2014 – 2030: 

https://www.vestlandfylke.no/globalassets/planlegging/regionale-planer/klimaplan-for-
hordaland-2014-2030.pdf 

 

3.5. Aktuelle andre kommunale planer og normer 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2030: 

https://askoy.kommune.no/postlister-og-innsyn/kommunale-planer/kommuneplanens-
samfunnsdel-2015-2030 

Kommedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2014 – 2025 

Kommunedelplan helse og livskvalitet 2018 - 2030 

https://askoy.kommune.no/postlister-og-innsyn/kommunale-planer/tematiske-
kommunedelplaner 

VA-norm:  

https://askoy.kommune.no/teknisk/vann-og-avlop/127-norm-for-kommunale-vei-vann-og-
avlopsanlegg-2006 

Vegnorm:  

https://askoy.kommune.no/teknikk-og-miljo/vei-og-transport/regelverk-samferdsel.  

 
Link til kommunens øvrige temaplaner: https://askoy.kommune.no/kommunale-planer/ 

 

https://www.vestlandfylke.no/globalassets/planlegging/regionale-planer/regional-areal--og-transportplan-for-bergensomradet_2017_30.10.17.pdf
https://www.vestlandfylke.no/globalassets/planlegging/regionale-planer/regional-areal--og-transportplan-for-bergensomradet_2017_30.10.17.pdf
https://www.vestlandfylke.no/globalassets/planlegging/regionale-planer/regional-plan-for-folkehelse-2014-2026.pdf
https://www.vestlandfylke.no/globalassets/planlegging/regionale-planer/regional-plan-for-folkehelse-2014-2026.pdf
https://www.vestlandfylke.no/globalassets/planlegging/regionale-planer/klimaplan-for-hordaland-2014-2030.pdf
https://www.vestlandfylke.no/globalassets/planlegging/regionale-planer/klimaplan-for-hordaland-2014-2030.pdf
https://askoy.kommune.no/postlister-og-innsyn/kommunale-planer/kommuneplanens-samfunnsdel-2015-2030
https://askoy.kommune.no/postlister-og-innsyn/kommunale-planer/kommuneplanens-samfunnsdel-2015-2030
https://askoy.kommune.no/postlister-og-innsyn/kommunale-planer/tematiske-kommunedelplaner
https://askoy.kommune.no/postlister-og-innsyn/kommunale-planer/tematiske-kommunedelplaner
https://askoy.kommune.no/teknisk/vann-og-avlop/127-norm-for-kommunale-vei-vann-og-avlopsanlegg-2006
https://askoy.kommune.no/teknisk/vann-og-avlop/127-norm-for-kommunale-vei-vann-og-avlopsanlegg-2006
https://askoy.kommune.no/teknikk-og-miljo/vei-og-transport/regelverk-samferdsel
https://askoy.kommune.no/kommunale-planer/
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4. Prosjektet / planideen 

Det går frem av planinitiativet at det er planlagt å etablere ca. 115 – 120 boliger innenfor 
planområdet. Dette vil i hovedsak være blokkleiligheter, men også noen større enheter i 
rekkehus. Gjeldende plan blir utfordret på blant annet byggegrenser, høyder og 
utnyttelsesgrad.  

Det er et ønske å ta vare på omkringliggende natur. Det er ønske om å reetablere bekken og få 
denne tydeligere opp i dagen. Det er sett på flere alternativer for plassering av bebyggelse, og 
dette vil bli sett i sammenheng med naturmangfoldsutredning som skal foretas når det er 
sesong for dette.  

Avkjørsel er foreløpig ikke plassert, men det er tenkt at det fra avkjørsel kjøres ned i et 
underjordisk p-anlegg for å unngå trafikk inn i selve boligområdet. Det kan være aktuelt med 
noe overflateparkering internt.  

Det er ønskelig å redusere antall p-plasser til mellom 0,5 og 1 plass pr. boenhet, i stedet for 
KPA sitt krav til 1,5.  

Det er skissert to alternativer for bebyggelse: 

Alternativ 1: 

 

Figur 5 Oversiktskart alternativ 1 (illustrasjon Tag arkitekter) 
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Rekkehustypologi som ifølge planinitiativet er enkel å plassere i det kuperte terrenget. Vil få 
svært gode sol- og utsiktsforhold mot vest-sørvest. Tilgjengelig atkomst. 

De to nordligste blokkene trappes opp mot fjellet i øst. Skaper rom for takterrasser for 
beboerne. De to vestligste blokkene ligger parallelt med rekkehusene. Det er mellom 22 og 31 
meter mellom blokkene, som gir gårdsrom for opphold og lek. 

Renovasjon løses nedenfor kollen med nærhet til parkeringsanlegg. 

Alternativ 2: 

 

Figur 6 Oversiktskart alternativ 2 (illustrasjon Tag arkitekter) 

Alternativ 2 har samme løsning med rekkehus på kollen + blokkbebyggelse i forlengelsen av 
disse. 3 av volumene er flyttet inn mot fjellet, og byggehøyden er hevet. Trapperingen er 
mindre.  

All bebyggelse ligger mot vest og sørvest og har dermed gode solforhold. Det skapes et stort, 
åpent areal i området, med gode solforhold og muligheter for lek og opphold.  

En forutsetning for dette alternativet er grunnforhold og naturverdier i området langs fjellet.  

For mer detaljert beskrivelse vises til planinitiativet. 
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5. Kommunens vurdering av planinitiativet 

5.1. Formål og forholdet til overordnet plansituasjon 
Planinitiativet er i all hovedsak i samsvar med overordnet plan. Det ønskes avvik fra krav til 
parkering. 

5.2. Bebyggelsesmønster og bebyggelsesstruktur 
Kommunen er positiv til at det planlegges blokkbebyggelse og rekkehus i området. Området 
ligger sentralt på Askøy, og det bør legges til rette for høy utnyttelse. Generelt på Askøy er det 
lite blokkbebyggelse, og mer konsentrert bebyggelse i området vil legge til rette for variasjon i 
tilbudet på Stongafjellet. Ved høy utnyttelse vil bokvaliteter og kvaliteter på utomhusareal 
være desto viktigere, og må vektlegges høyt i det videre arbeidet.  

Våre foreløpige vurderinger av de foreslåtte alternativene: 

Alternativ 1: 

- Positivt med mulighet for takterrasser på boligblokkene, som vil heve kvaliteten på 
privat boligareal 

- Blokkene vil i en viss grad stenge utsikt for hverandre. 
- Sol-/skyggediagram viser at arealene mellom blokkene vil være skyggebelagt 

vårjevndøgn kl. 15. 
- Presentasjonen i møtet viser at det er behov for støytiltak på fasader. 

 

Figur 7 Alternativ 1 - Skyggediagram vårjevndøgn kl. 15 (illustrasjon Tag arkitekter) 
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Alternativ 2: 

- Noenlunde fri utsikt for alle boligene, og alle har gode solforhold. Blokkene vil ikke 
skygge for annen bebyggelse eller uteoppholdsareal. 

- Mulighet for opparbeiding av et større, felles uteoppholdsareal sentralt i 
boligområdet. 

Kommunen vurderer at alternativ 2 bør legges til grunn videre, så lenge det ikke kommer i 
konflikt med naturmangfold. 

Innspill til videre bearbeiding: 

- Rekkehusene: Positivt med saksing av rekkehusene, men bebyggelsen bør trekkes 
enda lengre bakover for å bevare kollen i enda større grad. De tre sørligste enhetene 
må ses nærmere på i forhold til terrenget, og bør eventuelt utgå. Må unngå at de blir 
hengende på kanten med behov for høye murer.  

- Det bør sikres allmenn tilgang for hele feltet til utkikkspunkt på kollen, gjerne med 
rundsløyfestier. Det bør ikke legges opp til at dette området blir privatisert for kun 
rekkehusleilighetene. Dersom videre planarbeid viser at det blir vanskelig å ivareta 
bokvaliteter for rekkehusenhetene for å kunne ivareta kollen på en god nok måte, bør 
rekkehusbebyggelsen utgå. 

- Blokken i fortsettelsen av rekkehusene bør mykes opp. Bør eventuelt knekkes og følge 
vegen i større grad. Bør ikke være høyere enn 4 etasjer. Vil komme i konflikt med 
frisikt fra regulert avkjørsel. Vestre fasade er også støyutsatt, så bygget bør av flere 
grunner trekkes lengre vekk fra vegen. 

- Blokkene inn mot fjellet står noe tett. Foreslår å trekke den sørligste noe mer sørover, 
for å få mer ut av nedtrappingene. Positivt med vifteform, videreutvikle dette. 

- Det må være god nok plass til reetablering av bekken bak bebyggelsen. Det bør jobbes 
med VAO-rammeplan vedr. overvannshåndtering i en tidlig fase, før bebyggelsen blir 
plassert. 

- Høydene på blokkbebyggelsen er litt vanskelig å vurdere utfra det som foreligger, men 
høydene bør ligge noe nedenfor toppen av skrenten bak. Estetikk og fjernvirkning må 
ligge til grunn videre for vurdering av høyde på bebyggelsen. Med dette som 
utgangspunkt kan inntil 6 etasjer aksepteres. En forutsetning er tilstrekkelig 
uteoppholdsareal jf. videre i referatet. 

 

Figur 8 Alternativ 2 - Skyggediagram vårjevndøgn kl. 15 (illustrasjon Tag arkitekter) 
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5.3. Grønnstruktur og landskap 
Kommunen ser positivt på at vassdraget i området er planlagt ivaretatt. Nødvendig bredde 
for å ivareta kantvegetasjon må sikres, samt ivareta sikkerhet og kapasitet i forhold til flom. 
Nødvendig bredde for vassdraget må vurderes i naturmangfoldsrapport i forhold til 
naturmangfold, og i VAO-rammeplan og ROS-analyse i forhold til flom og 
overvannshåndtering. Det bør vurderes om det er mulighet for å bruke vann som et element i 
uteoppholdsarealene.    

Naturmangfoldsrapporten må også vurdere om det er gjenstående deler av myren som bør 
ivaretas. I møtet ble det presentert et feltarbeid fra Rådgivende biologer AS i forhold til 
myren. Av denne går det frem at biolog mener det er tydelig at det har vært myr i området. På 
grunn av arbeider som er gjort i området er denne nå sterkt påvirket. I kantsonen til det 
berørte området inngår det fortsatt enkelte myrarter, men disse blir fortrengt av annen 
vegetasjon (spesielt vier) som har etablert seg etter at myren har blitt tørrlagt. På sikt vil 
myrvegetasjonen forsvinne hvis den lokale hydrologien forblir som den er.  

Naturmangfoldsrapporten må omfatte hele planområdet. 

Utbyggingen på kollen bør være skånsom og det bør søkes å ivareta landskapselementer her 
så langt det lar seg gjøre. Det er også en fin bjørkeskog på kollen som bør ivaretas. Det må 
avklares nærmere i planarbeidet i hvilken grad en kan få til dette. Det bør reguleres inn stier 
her, og krav om opparbeiding av disse. 

Kommunen ser positivt på at det er planlagt en gjennomgående gangveg sør-nord, og som 
kan bli en snarveg for gående ned mot Stongafjellsvegen sør i planområdet. En viktig 
forutsetning for dette vil imidlertid være trygg kryssing over kommunal veg, og må avklares 
nærmere i forhold til eventuelt behov for fortau på østsiden av vegen.  

Planen må også sikre kopling til eksisterende stier i området, se kartutsnitt under (kilde 
beboer i Holmedalshammaren).  

 

Figur 9 Kartutsnitt som viser stier i sør. Blå linje: Den gamle stien gjennom Trollskaret. Østlig del 
relativt gjengrodd. Rosa linje: Denne går fra øvre del av Holmedalshammaren, ned i Trollskaret og 
videre oppover, helt til gangvegen i nord. Grønn linje: Dette er noen stier som er veldig tydelige, 
brukt av sauer og geiter. Er i senere år brukt mye av beboere på Stongafjellet. Blå sirkel: Område 
brukt av barnehagen som har satt opp en gapahuk her. 
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5.4. Kulturminner, verneverdig kulturmiljøer og landskap 
I forbindelse med planarbeidet for plan 
175 – Stongafjellet, gjorde Hordaland 
fylkeskommune kulturhistoriske 
registeringer for planområdet (se 
vedlegg). Det ble da registrert en 
steingard som ligger innenfor 
planavgrensningen for Ørnafjellet. 
Sannsynligvis er det meste av denne 
borte pga utfyllingen som er skjedd i 
senere tid, men eventuelle gjenstående 
deler av denne i nord bør ivaretas som et 
kulturhistorisk element.  

 

 

Figur 10 Kartutsnitt som viser registrert steingard 

5.5. Vassdrag 
Det gjelder en byggegrense på 30 meter fra vassdrag jf. bestemmelser til kommuneplanens 
arealdel 2012. Det er registrert vassdrag i kartet innenfor området. På eldre flyfoto ser vi at 
dette lå mer sentralt i planområdet, men pga utfyllingen som har skjedd de senere år ser det 
ut til at vassdraget er skjøvet østover. Se utsnitt av flyfoto fra henholdsvis 2001 og 2019 
under. Byggegrense mot vassdraget må avklares nærmere i planarbeidet.  Som vi har skrevet 
over må nødvendig bredde for å ivareta kantvegetasjon må sikres, samt ivareta sikkerhet og 
kapasitet i forhold til flom. Nødvendig bredde for vassdraget må vurderes i 
naturmangfoldsrapport i forhold til naturmangfold, og i VAO-rammeplan og ROS-analyse i 
forhold til flom og overvann.  

Det går frem av planinitiativet at det ønskes fleksibilitet i forhold til reetablering av bekken 
slik at den til en viss grad kan tilpasses ny bebyggelse. På grunn av forholdene på stedet har 
kommunen ingen spesielle innvendinger til dette for arealet der bekken allerede har blitt 
forskjøvet. Naturmangfoldsrapport må imidlertid avklare dette nærmere. Kommunen ser i 
utgangspunktet positivt på at bekken kommer mer frem i dagen og blir planlagt benyttet som 
en del av overvannshåndtering og som positivt element i uteoppholdsarealene. 

Vurderingene må samkjøres med VAO-rammeplan vedr. overvannshåndtering. 
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Figur 11 Flyfoto 2001 

 

Figur 12 Flyfoto 2019 

 

5.6. Samferdsel 
 
Veg og trafikk / kollektiv: 
Regulert avkjørsel i gjeldende plan vil komme i konflikt med planlagt bebyggelse i 
planinitiativet når det gjelder frisikt. I planinitiativet går det frem av illustrasjoner at 
avkjørselen skal legges lenger sør, med innkjørsel ganske direkte til parkeringskjeller. Det går 
også frem at det skal være kjørbare veger inne i feltet for å sikre fremkomst for bl.a. 
utrykningskjøretøy.  
 
Kommunen er kritisk til opparbeiding av avkjørsel her pga. innerkurve og dermed vanskelige 
siktforhold. Kommunen ved Samferdsel er også skeptisk til at renovasjonsanlegg blir lagt i 
tilknytning til kommunal veg, da dette bør ligge lett tilgjengelig for brukerne.  
 
Nødvendige trafikktekniske vurderinger bør gjøres i en tidlig fase av det videre arbeidet med 
planen. 
 
Kollektivpunktet er nylig etablert, og er ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan. 
Etablert situasjon bør reguleres som en del av reguleringsplanen. 
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Figur 13 Utsnitt Plan 175 - Stongafjellet  Figur 14 Flyfoto 26.07.19 

 
 
Myke trafikanter: 
Det må legges vekt på enkel bevegelighet for syklende og gående innenfor planområdet, og 
mot gangaksene rundt vist i analysekartet. Det må legges vekt på trygg kryssing over 
Stongafjellsvegen til fortau og målpunkt i vest. Dette gjelder bl.a. målpunkt i forhold til 
skoleveg, kollektivholdeplass og det større nærmiljøanlegget. 
 
Parkering: 
Det går frem av planinitiativet at det er ønskelig å redusere antall parkeringsplasser til et sted 
mellom 0,5 og 1 plass pr. boenhet, istedet for KPAs krav til 1,5. Som vi vurderte i forbindelse 
med veiledningsmøtet er vi skeptisk til dette. I Kleppestøplanen er det angitt mellom 1 til 1,2 
parkeringsplasser pr enhet i de omkringliggende boligområdene. Dette er også i samsvar med 
rådmannens forslag til ny kommuneplan utarbeidet i 2018. Vi ser det derfor ikke som aktuelt 
å gå ned til under 1 parkeringsplass pr. enhet, i tillegg til noe gjestparkering. Det må legges til 
rette med ladepunkt for EL-bil. 
 
Når det gjelder sykkelparkering bør det legges til rette for min. 2 parkeringsplasser pr. enhet. 
All sykkelparkering skal ha hensiktsmessig plassering nær inngangsparti, og det skal være 



18

mulighet for å låse sykler til en fast installasjon. For blokkbebyggelsen må det legges til rette 
for innendørs, tyverisikker sykkelparkering. Parkeringsareal som legges i bod må komme i 
tillegg til annet bodareal (minimum 1,5 m2 pr plass). 
 

5.7. Nærmiljø 
Utsiktsforholdene til nabobebyggelsen i nordvest må tas med i vurderingen ved plassering av 
bebyggelse og byggehøyder. Dette gjelder også innsyn fra bl.a. takterrasser. 
 
Kommuneplanens arealdel setter krav til minimum 50 m2 felles uteoppholdsareal pr. 
boenhet. Videre vil det for dette området være krav til nærlekeplass på minimum 1500 m2, 
alternativt 2 x 750 m2 eller 3 x 500 m2. I tillegg kommer sandlekeplasser/ 
småbarnslekeplasser, 1 pr. 20 enheter, med minimumskrav til størrelse på 250 m2. 
Kommuneplanen har også krav til at det for boligområder for denne størrelsen skal settes av 
et areal på minimum 5000 m2 til et større lekeområde. Det er nå regulert et nærmiljøanlegg 
av god størrelse på Bustafellmyra, der det i opprinnelig plan var regulert ballplass / skole.  
 
Kommuneplanens bestemmelser er ikke tilstrekkelig utformet med tanke på denne typen 
boligfelt når det gjelder krav til lekeplasser. Det må imidlertid legges til grunn 50 m2 
uteoppholdsareal pr enhet, og god kvalitet på uteoppholdsarealene.   
 
I tillegg til felles uteoppholdsareal må alle enheter sikres privat uteoppholdsareal. Krav til 
støy må sikres uten innglassing av balkonger. 
 
Det må vektlegges at lekeplassene kan bli møteplasser på tvers av generasjoner. 
Bestemmelsene må være konkret på opparbeiding når det gjelder lekeapparat og 
installasjoner, samt vegetasjon. Det må legges til rette for variert lek. 
Lekeplassene bør koples til ganglinjer for å sikre sosialt samhold i boligområdet.  
 
Lekeplassene må skjermes mot støy, ha gode solforhold mv, jf. kravene i kommuneplanens 
arealdel.  
 
Med såpass økt fortetting i forhold til gjeldende plan både i denne planen og planen for 
Horgar, vil kommunen vurdere i det videre arbeidet om det må settes krav til ytterligere 
opparbeiding av nærmiljøanlegget i Bustafjellsmyra. Det bør her i så fall være stor grad av 
medvirkning fra barn og unge i forhold til hvilken opparbeiding som er ønskelig.  
 
JM viste i møtet til at det må gjøres en rimelighetsvurdering i forhold til et eventuelt 
rekkefølgekrav for dette. JM viste til oppfylling av andre rekkefølgekrav i området som de har 
oppfylt, bl.a. rundkjøring og infrastruktur. Videre ble det vist til at de har fått regulert 
Bustafjellsmyra til nærmiljøanlegg. Kommunen viste til opprinnelige 
rekkefølgebestemmelser til planen og at her lå det inne både rundkjøring og krav om 
etablering av skole med tilhørende ballplass som da var regulert i Bustafjellsmyra. 
Kommunen viste videre til at når det nå ønskes stor grad av fortetting i området, vil det være 
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naturlig å kreve at nærmiljøanlegget blir oppgradert i forhold til slik det ligger i dag. 
Kommunens virkemidler er da å sette rekkefølgebestemmelser. Kommunen vil likevel 
vurdere dette i forhold til rimelighet og dette må avklares i den videre prosessen.  
 

 

Figur 15 Skråfoto 26.07.19 som viser Bustafjellsmyra. Ørnafjellet i øvre høyre billedkant. 

5.8. Barn og unge 
Det vises til punktet over når det gjelder uteoppholdsarealer. 
 
Ved befaring ble det observert spor etter barns lek på kollen. Deler av denne bør derfor 
bevares uberørt med gode forbindelseslinjer til og fra.  
Det anbefales å ta kontakt med barnehagen og velforeninger i området for å få informasjon 
om barnetråkk i nærområdet.  
 
Barn og unges representant sa i møtet at det vil være viktig å legge til rette for trygg ferdsel og 
knytte sammen området på en god måte. En må spesielt være oppmerksom på barn under 10 
år i forhold til trygg ferdsel. Utforming av gode møteplasser for alle aldre er viktig. 
Barn og unge bør trekkes inn ved planlegging av lekeområdene. 

5.9. Folkehelse 
Området må planlegges godt etter prinsippene om tilgjengelighet og universell utforming. 
Det er viktig at hele området ses helhetlig fra starten av planarbeidet. Det må legges vekt på 
god tilrettelegging for tilknytning til omkringliggende stinett, for bruk av sykkel og gjøre det 
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enkelt å være gående. Legg gjerne til rette for fine spaserturer / rundsløyfer for eldre, med 
benker å sitte på undervegs. 
 
Se vedlagte veileder om universell utforming av uteoppholdsområder, som er utarbeidet av 
Askøy kommune.  
 
Estetikk, identitet og tilhørighet er viktig for folkehelsen, og må gjenspeiles i planforslaget. 

 

5.10. Energi og klima 
Det bør legges til rette for klimavennlige energiløsninger, og planforslaget må si noe om 
dette. Dette kan være vannbåren varme, solceller, grønne tak mv.  

Byggematerialer bør være fornybare og ha lavest mulig CO2-fotavtrykk.  

Det må avklares om det er myrområder igjen som bør bevares av klimahensyn. 

5.11. Samfunnssikkerhet 
Kommunens foreløpige vurdering er at følgende tema er aktuelle å vurdere nærmere som en 
del av ROS-analysen: 

Overvann og flom  
Det må sikres at områdene nedstrøms planområdet ikke blir påført økt belastning. Dette må 
vurderes i VAO-rammeplan. 

Steinsprang 
Det må jamfør bestemmelsene til kommuneplanen (pkt. 4-1) 
utarbeides geologisk undersøkelse som i henhold til temakart i 
er brattere enn 35o helning. Se kartutsnitt til høyre. 

Utredningen må skje i samsvar med NVE sin veileder for 
utredning av sikkerhet mot skred i bratt terreng. Denne gir 
også informasjon om hvordan en skal bestille slike 
utredninger. 

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-
terreng 

 

 

 

Figur 16 Utsnitt temakart 
steinsprang KPA 

Støy 
Anbefalte støygrenser i T-1442 må tilfredsstilles. Det må utarbeides støyutredning som legges 
til grunn for planarbeidet.  

Sikkerhet ved brann 
Det må sikres tilstrekkelig sikkerhet for brannredning ved planlegging av blokkbebyggelse. 

https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng
https://www.nve.no/veileder-skredfareutredning-bratt-terreng
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Kommunen har lite av denne type bebyggelse fra før, og det må som en del av ROS-analysen 
synliggjøres tilstrekkelig brannberedskap for denne typen bebyggelse. 

5.12. Kommunaltekniske anlegg 

 

Figur 17 Eksisterende ledningsnett i området. 

Kartet over viser eksisterende ledningsnett i området og kapasitet på disse. I VAO-
rammeplan må det må ses nærmere på behov for slokkevann, resttrykk og avstand, 
sprinkling mv. VAO-rammeplanen må utarbeides i dialog med VA-avdelingen i kommunen, 
og bør være på uttale til VA før den sendes inn til kommunen sammen med planforslaget. 
Overvannshåndtering og håndtering av flom skal være en del av VAO-rammeplanen, jf 
punktene over.  
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Renovasjon:  
Det må utarbeides renovasjonsteknisk avfallsplan i samsvar med BIR sin veileder. Planen 
skal til uttale hos BIR før planforslaget sendes kommunen. Foreløpig RTP må også forelegges 
kommunen for drøfting med samferdsel.  
Trafikksikkerhet i forbindelse med tømmesituasjon må vektlegges i tillegg til enkel tilkomst 
for brukere. Det bør vurderes bossugløsning, og gjerne se dette i større sammenheng. 
 

5.13. Rekkefølgekrav 
Med bakgrunn i planinitiativet vurderer vi at det som sannsynlig at det vil bli satt følgende 
rekkefølgekrav ved utbygging av området: 

 Rekkefølgekrav for opparbeiding av veger, parkering, uteoppholdsareal, renovasjon, 
reetablering av bekk mv innenfor planområdet. Vurder i forhold til eventuelle 
naturlige byggetrinn. 

 Krav om skole- og barnehagekapasitet. 
 Evt. behov for fortau eller andre forhold  
 Evt. krav om at nærmiljøanlegget skal videreutvikles. 

Videre planprosess vil kunne føre til endrede vurderinger. 

5.14. Kart, planavgrensning mv 
Kommunen vil gå gjennom planavgrensningen og sende over SOSI-fil etter møtet. Denne skal 
legges til grunn ved varsling. Planavgrensningen ser i utgangspunktet ok ut, men det kan bli 
noen justeringer da opparbeidet kollektivholdeplass ikke samsvarer med gjeldende 
regulering. Det må sikres nok areal til å rette opp dette. 

Kommunen vil oversende planID sammen med SOSI-fil for planavgrensning.  

5.15. Vurdering av om tiltaket er omfattet av forskrift av 
konsekvensutredninger 

Forslagstiller har vurdert at tiltaket ikke er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger. 
Planmyndigheten slutter seg til denne vurderingen. Planforslaget legger til rette for 
boligformål i samsvar med kommuneplanens arealdel, og kommer ikke inn under planer og 
tiltak som skal konsekvensutredes jf. forskriftens §6 eller §8. 

5.16. Planprosessen og samarbeid / medvirkning 
Tidlig i prosessen bør det være dialog mot velforening mv for dialog om bla. barnetråkk, 
trafikksikkerhet mv. Kommunen ser positivt på at det er planlagt informasjonsmøter videre i 
planprosessen. 

Kommunen vurderer at følgende offentlige høringsinstanser bør varsles om planarbeidet: 
Statsforvaltaren i Vestland, Vestland fylkeskommune, Statens vegvesen, BIR, Norgesnett og 
NVE. Videre bør FAU ved Kleppestø og Strusshamn barneskoler, eventuelle velforeninger i 
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Stongafjellet samt FAU ved Stongafjellet barnehage varsles. Barn og unge som bor i området 
bør sikres medvirkning om innhold på uteoppholdsarealene. 

Varselet om at planarbeidet starter opp skal ha vedlagt planinitiativet og referatet fra 
oppstartsmøtet eller opplyse om hvor det er tilgjengelig. Kunngjøringen om at planarbeidet 
starter opp skal gi opplysninger om hvor planinitiativet og referatet fra oppstartsmøtet er 
tilgjengelig for innsyn (jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter 
plan og bygningsloven, § 5) 

6. Er det aktuelt å bringe planinitiativet frem for regionalt 
planforum? 

(jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 3) 

Det er ikke aktuelt for kommunen å bringe planinitiativet frem for regionalt planforum 

7. Kommunens vurdering av kravet til fagkyndighet 

(Jf. Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 3) 

Kommunen har erfaring med firmaet Tag Arkitekter AS fra tidligere planprosesser, og 
vurderer kravet til fagkyndighet som oppfylt. 

8. Avklaringer og konklusjoner  

8.1. Avklaringer og konklusjoner det er enighet om 
Det er enighet om at det ligger til rette for økt utnytting i B8 i forhold til gjeldende 
reguleringsplan. 

8.2. Vesentlige punkter det er uenighet om 
Det må avklares nærmere i prosessen om det er aktuelt å stille rekkefølgekrav til ytterligere 
opparbeiding av nærmiljøanlegget, jf. pkt. 5.7. 

8.3. Er det aktuelt å stoppe planinitiativet? 
Nei 

8.4. Punkter som gjenstår å avklare 
Kommunen vil i etterkant av oppstartsmøtet oversende planavgrensning som skal legges til 
grunn for varsling av oppstart av planarbeidet. Det må gå frem av oppstartsvarselet at 
planavgrensningen er foreløpig og kan bli innskrenket ved innsending av planforslaget til 1. 
gangs behandling. Det kan ikke gjøres endringer i planavgrensningen uten at dette er avklart 
med kommunen.  
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9. Utforming av endelig planforslag 

Askøy kommune har utarbeidet en planveileder der krav til planleveransen fremgår.  

Følgende dokumentasjon kreves innsendt sammen med komplett planforslag: 

Illustrasjoner: 

- Illustrasjonsplan  
- 3D-illustrasjoner som viser volum i forhold til omgivelsene i forhold til maks 

utnyttelse 
- Sol-/skyggeanalyser (skal vise at kvalitetskravene i kommuneplanens arealdel til 

uteoppholdsareal tilfredsstilles. Skal videre vise hvordan nabobebyggelsen sine 
solforhold blir påvirket) 

- Terrengprofiler / snittegninger / oppriss (typiske snitt som viser sammenhengen med 
sideareal. Det avtales nærmere i prosessen videre hvor disse bør tas) 

- Lengde- og tverrprofiler av veger 

Utredninger: 

- Geologiske undersøkelser (jf. bestemmelser til kommuneplanens arealdel, pkt. 4-1) – 
utføres av fagkyndig 

- VAO-rammeplan – utføres av fagkyndig 
- Støyutredning – utføres av fagkyndig 
- Renovasjonsteknisk plan (RTP) 
- Utredning knyttet til naturmangfold 

I løpet av planprosessen kan det i oppstå behov for ytterligere rapporter/utredninger.  

10. Evt. felles behandling av plan- og byggesak 

Det er ikke aktuelt med felles behandling av plan- og byggesak 

11. Planprosessen mot kommunen 

11.1. Hva skal kommunen bidra med 
Kommunen bidrar med råd og veiledning undervegs i planprosessen.  

Det kan også være aktuelt for kommunen å delta på møter med andre offentlige instanser og 
evt. på folkemøter. 

Kommunen har åpen kontordag i løpet av offentlig høring og ettersyn, dersom pandemien 
tillater dette. 

https://askoy.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/send-inn-reguleringsplan
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11.2. Undervegsmøter 
Kommunen ønsker å ha god dialog i planprosessen. Det anbefales å avholde et møte etter at 
varslingsfristen for oppstart av planarbeid er utløpt. Alle merknader og uttaler, samt en 
oppsummering av disse, oversendes kommunen før møtet.  
 
Når det i løpet av prosessen er utarbeidet skisser / plangrep / evt. endringer av tidligere 
plangrep, anbefales å ta kontakt med kommunen for en foreløpig gjennomgang før 
planforslaget utarbeides endelig. Underlagsmateriell sendes kommunen sammen med 
anmodning om møte.  

11.3. Overordnet fremdriftsplan 
Forslagsstiller planlegger jevn fremdrift i planarbeidet videre. Kommunen forholder seg til 
lovpålagte frister for saksbehandling av planforslag. 

11.4. Kontaktperson i kommunen 
Kontaktperson på seksjon plan og byggesak er Kjersti Møllerup Subba, tlf. 56 15 81 89, 
kjesub@askoy.kommune.no 
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