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ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR LUNDODDEN, 2. 
GANGS BEHANDLING - EGENGODKJENNING 
   
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjennes reguleringsendring for 
Lundodden slik det er lagt ut til offentlig ettersyn, men med følgende tillegg/endringer: 
 

1. Det tilføyes et punkt under rekkefølgesbestemmelser i § 14: Før første byggetillatelse 
blir gitt skal gang- og sykkelveg langs stranda være opparbeidet. 
 

2. Vegvesenets krav i uttalelse av 17.06.2016, punkt 1-11 tas inn i plankart og 
bestemmelser. 
 

3. Under § 11 i bestemmelsene tilføyes følgende:  
Ved opparbeidelse av uteoppholdsarealene skal prinsippene for universell utforming 
følges. 

 
4. 200 m² lengst nord i f_UT1 endres til lekeplass med korrekt sosi-kode. 

 
5. Under bestemmelsenes § 4 tas siste setning ut. 

 
6. Det settes inn ny bestemmelse for arealformål lekeplass: 

Område for lekeplass skal opparbeides og utstyres med minimum 3 lekeapparater 
beregnet for små barn. Området skal gjerdes forsvarlig inne. 

 
7. Under rekkefølgebestemmelser tas følgende punkt inn: 

Før første bolig tas i bruk skal nærlekeplass opparbeides som angitt i § (_). 
 

8. Bestemmelsenes § 3.3, siste setning endres til: ”Laveste gulvnivå for 
parkeringskjeller settes til kt. 49,20.” I samme punkt tilføyes: ”Tekniske rom tillates 
ikke plassert lavere enn kt. 49.50.” 

 
 
 



 
08.09.2016 Plan-, nærings- og miljøutvalget 
 
Møtebehandling: 
 
Innstillingen enst. vedtatt. 
 
PNM-053/16 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjennes reguleringsendring for 
Lundodden slik det er lagt ut til offentlig ettersyn, men med følgende tillegg/endringer: 
 

1. Det tilføyes et punkt under rekkefølgesbestemmelser i § 14: Før første byggetillatelse 
blir gitt skal gang- og sykkelveg langs stranda være opparbeidet. 
 

2. Vegvesenets krav i uttalelse av 17.06.2016, punkt 1-11 tas inn i plankart og 
bestemmelser. 
 

3. Under § 11 i bestemmelsene tilføyes følgende:  
Ved opparbeidelse av uteoppholdsarealene skal prinsippene for universell utforming 
følges. 

 
4. 200 m² lengst nord i f_UT1 endres til lekeplass med korrekt sosi-kode. 

 
5. Under bestemmelsenes § 4 tas siste setning ut. 

 
6. Det settes inn ny bestemmelse for arealformål lekeplass: 

Område for lekeplass skal opparbeides og utstyres med minimum 3 lekeapparater 
beregnet for små barn. Området skal gjerdes forsvarlig inne. 

 
7. Under rekkefølgebestemmelser tas følgende punkt inn: 

Før første bolig tas i bruk skal nærlekeplass opparbeides som angitt i § (_). 
 

8. Bestemmelsenes § 3.3, siste setning endres til: ”Laveste gulvnivå for 
parkeringskjeller settes til kt. 49,20.” I samme punkt tilføyes: ”Tekniske rom tillates 
ikke plassert lavere enn kt. 49.50.” 

 
15.09.2016 Kommunestyret 
 
Møtebehandling: 
 
Plan-, nærings- og miljøutvalget sin innstilling enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KS-037/16 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 egengodkjennes reguleringsendring for 
Lundodden slik det er lagt ut til offentlig ettersyn, men med følgende tillegg/endringer: 
 

1. Det tilføyes et punkt under rekkefølgesbestemmelser i § 14: Før første byggetillatelse 
blir gitt skal gang- og sykkelveg langs stranda være opparbeidet. 
 

2. Vegvesenets krav i uttalelse av 17.06.2016, punkt 1-11 tas inn i plankart og 
bestemmelser. 
 

3. Under § 11 i bestemmelsene tilføyes følgende:  
Ved opparbeidelse av uteoppholdsarealene skal prinsippene for universell utforming 
følges. 

 
4. 200 m² lengst nord i f_UT1 endres til lekeplass med korrekt sosi-kode. 

 
5. Under bestemmelsenes § 4 tas siste setning ut. 

 
6. Det settes inn ny bestemmelse for arealformål lekeplass: 

Område for lekeplass skal opparbeides og utstyres med minimum 3 lekeapparater 
beregnet for små barn. Området skal gjerdes forsvarlig inne. 

 
7. Under rekkefølgebestemmelser tas følgende punkt inn: 

Før første bolig tas i bruk skal nærlekeplass opparbeides som angitt i § (_). 
 

8. Bestemmelsenes § 3.3, siste setning endres til: ”Laveste gulvnivå for 
parkeringskjeller settes til kt. 49,20.” I samme punkt tilføyes: ”Tekniske rom tillates 
ikke plassert lavere enn kt. 49.50.” 

 
 



 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
PNM-utvalget gjorde 21.04.2016 i sak 022/16 følgende vedtak: 
 
1. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til reguleringsendring for 

Lundodden ut til offentlig ettersyn. 
2. Følgende endringer tas inn i planen: 

 Det tilføyes et punkt under rekkefølgesbestemmelser i § 14: Før første byggetillatelse 
blir gitt skal gang- og sykkelveg langs stranda være opparbeidet. 

 
Reguleringsendringen har ligget ute til offentlig ettersyn i tidsrommet 26.04.2016-07.06.2016. 
Statens vegvesen fikk utsatt frist for uttalelse til 17.06.2016. 
 
Ved fristens utløp er det mottatt høringsuttalelser fra følgende: 
 
NVE, 20.05.2016 
Statens vegvesen, 17.06.2016 
Fylkesmannen i Rogaland, 02.06.2016 
Rogaland fylkeskommune, 25.05.20 
 
Uttalelsene kommenteres under vurdering og vedlegges saken. 
 
Det er i tillegg mottatt et notat fra Kjellesvik Prosjektering AS om senking av gulvnivå i 
parkeringskjeller. 
 
VURDERING: 
 
Kommentarer og vurderinger knyttet til de enkelte høringsuttalelsene: 
 
A. NVE 

NVE tar planen til etterretning og har ingen merknader til saken. 
 

B. Statens vegvesen 
Statens vegvesen presenterer 11 punkter i sin uttalelse. Punkt 5-8 er fremmet som 
innsigelser. I følge e-post fra Kjellesvik Prosjektering er dette krav som er uproblematiske 
å oppfylle. Kravene er konkrete og kommenteres ikke enkeltvis. Det stilles en betingelse i 
vedtaket om at krav fra Statens vegvesen tas inn i plankart og bestemmelser. 

 
C. Fylkesmannen i Rogaland, 02.06.2016 

Fylkesmannen har fire punkter under faglige råd, men ingen innsigelser. Tre av punktene 
handler om lekeplass. Det fjerde gjelder universell utforming. Kravet om universell 
utforming gjelder uteoppholdsarealene og innarbeides i § 11 slik det er anført. Punkt om 
lekeplass kommenteres i eget avsnitt. 
 

D. Rogaland fylkeskommune, 25.05.2016 
Fylkesrådmannen oppsummerer sin uttalelse med to faglige råd. Begge handler om leke-
/uteoppholdsareal. Se eget avsnitt under. 
 

Lekeplass/uteoppholdsareal. 
De faglige rådene i pkt. C og D vedr. lekeplass går dels på plassering og dels på å ivareta 
krav og utforming.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Når det gjelder plassering av lekeplass er den kommentert i e-post fra Kjellesvik 
Prosjektering: 
Plasseringen av uteoppholdsarealet er nøye vurdert, og plassert med tanke på at det skal 
være mest mulig attraktivt, samt ligge solrikt og lunest mulig. Arealet er  riktignok plassert 
langs vegen, men på et nivå 1,5 – 2 m lavere enn denne. I tillegg er det regulert g/s-veg 
mellom kjøreveg og arealet. Dersom uteoppholdsarealet skulle vært plassert øst på området 
ville det vært eksponert for vind både fra nord, sør og øst. Plasseringen i tilknytning til 
badeområdet har vi også vurdert som gunstig. Ut fra dette vil vi på det sterkeste frarå å flytte 
uteoppholdsarealet. 
Saksbehandler som er lokalkjent i området stiller seg bak disse vurderingene. Det foreslås at 
faglig råd fra Fylkesmannen/Fylkeskommunen ikke følges, men at vist plassering beholdes.  
Lekeplassen må i alle tilfelle gjerdes inne av hensyn til nærheten til vannet. Det er da ikke 
sikkerhetsmessige grunner til at den ikke kan ligge nær veien.  
 
Fylkesmannen tilrår at lekeplassen vises som eget reguleringsformål i plankartet. Dette rådet 
bør følges ved at et areal på 200 m² i nordre enden av f_UT1 settes av til dette. Det må 
videre lages bestemmelser til formålet. Det må også tas inn en rekkefølgesbestemmelse 
som sikrer at lekeplassen blir opparbeidet senest før første bolig tas i bruk. 
 
Kjellesvik Prosjektering AS ønsker av tekniske grunner å endre bestemmelsenes § 3.3, siste 
setning til: ”Laveste gulvnivå for parkeringskjeller settes til kt. 49,20.” Det er positivt at en 
økning av bygningshøyden foreslås nedover og ikke som økt mønehøyde. Det presiseres i 
notatet at universell utforming vil bli ivaretatt. §7-1 i teknisk forskrift sier at ”byggverk skal 
plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade 
eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.” Det vil være uproblematisk å tillate at en  
parkeringskjeller og utvendige boder legges på kt. 49,20, men det bør presiseres i 
bestemmelsene at det ikke tillates tekniske rom (f.eks. heismaskinrom) lavere enn kt. 49,50, 
da det ellers vil kunne medføre materiell skade.  
 
 
 
John Skåland 
kommunalsjef for plan,- nærings- og miljø 
 
 

Ståle Kongsvik 
rådmann 

 
          
Vedlegg:  
Dok.nr Tittel på vedlegg 
134915 Vedlegg 1, Planbeskrivelse.pdf 
134916 Vedlegg 2, Plankart.pdf 
134917 Vedlegg 3, Reguleringsbestemmelser.pdf 
134918 Vedlegg 4, Høringsuttalelser.pdf 

135028 
Vedlegg 5: Innspill om senket gulvnivå i p-kjeller 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


