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Referat fra oppstartmøte – privat planforslag – Bokn 
  

  
Det forutsettes at forslagsstiller på forhånd:  
✓ har sendt inn kartskisse for planområdet  
✓ satt opp forslag til hovedpunkt i planarbeidet 
✓ har sendt inn en vurdering med begrunnelse om planforslaget utløser krav om 

konsekvensutredning, og hvilke tema som eventuelt skal utredes (jf. forskrift om 
konsekvensutredninger §4)   

Detaljreguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, og det forutsettes at forslagsstiller har 
sikret fagkyndig deltakelse i oppstartsmøtet. Kommunens vurderinger er faglige, generelle og 
av foreløpig karakter.  
  

  
  
  

Plannr.: Ny plan Gnr.: 11 Bnr.: 9 og 297 m.fl

Plannavn: Alvestadkroken - boliger

Møtested: Rådhuset, Kopervik, Karmøy kommune

Møtedato: 26.10.2017

Forslagstiller/søker: VestlandsHus AS, Jan Magne Mæland

Konsulent/kontaktperson: Bjørn Bendixen Leinebø

Kommunens deltakere: Kjell Gilje, Aage Steen Holm, Kåre Bua (Bokn)

Referat sendes til: Bjorn.leinebo@vestlandshus.no, 



FAKTADEL 
  
1. Fremlagt materiell 
Følgende dokumentasjon er innsendt fra forslagsstiller: 
  

 X Kartskisser i mål 1:500 / 1:1000 / 1:5000

Illustrasjoner, fotos og lignende

X Beskrivelse/oppstilling av 
tema for drøfting: 

- Ønsker mer fleksibilitet i arealer med 
frittliggende småhusbebyggelse fra enebolig opp 
mot firemannsbolig. Dagens situasjon i følge 
søker: 7 tomter med konsentrert 
småhusbebyggelse og 6 tomter med frittliggende 
småhusbebyggelse. Frittliggende 
småhusbebyggelse er delvis tenkt som 
tomannsbolig. Totalt åpner planen for ca 9 
tomannsboliger og 4 eneboliger. I nytt planforslag 
er det ønskelig å kombinere alt fra eneboliger til 
4-mannsboliger i hele feltet. Dette gir maks 28 
boenheter (fordelt på 7 firemannsboliger) 

- Økning av BYA: 30-40 % 
- Høyere byggehøyder (til 9 meter mønehøyde og 8 

meter gesimshøyde) 
- Rekkefølgekrav for utbygging av planområdet 
- Adkomstvei til B18 i sør må reguleres med 

tilfredsstillende stigningsgrad og bredde 
- Endre plassering av ball-løkke og nærlekeplass 
- Byggegrense E39: Dagens reguleringsplan har 

satt byggegrensen til 57 meter fra senterlinje 
fylkesvei. I utgangspunktet er det vel "nok" med 
50 m, og vi ønsker da å flytte denne grensen noe. 
Når Rogfast er ferdig utbygd, hva skjer da med 
E39 som går forbi planområdet? Vil denne bli 
omklassifisert og eventuelt til hvilken standard? 
Om kommunen skal overta denne vil 
byggegrensen kunne være enda nærmere og vi vil 
kunne utnytte mer av arealet til boligformål. En 
slik "klausul" kunne kanskje blitt løst med en 
båndlegging hvor arealet blir regulert til 
boligformål, men ikke vil være mulig å benytte 
før en eventuell omklassifisering er avgjort? 



2. Gjeldende planer i området 

  
   

X Vurdering om 
konsekvensutredning:

I gjeldende reguleringsplan er området allerede regulert 
til bolig, og ingen aktuelle rivningsarbeider siden 
området ikke er bygget ut. Hensyn til E39 og støysone 
må tas. Ingen vesentlige virkninger mtp reststoff, utslipp 
og avfall ut over det som kommer av oppføring av nye 
boenheter. Ingen ventede virkninger i bruk av 
naturressurser.

X Annet (spesifiser): Ønsker å omregulere deler av gjeldende plan. Antall 
enheter anslås å være det samme som i gjeldende plan.

Regional plan for areal og 
transport på Haugalandet: 
 

- Ingen krav til boligtetthet. 
- Anbefalt norm for felles uteoppholdsareal pr 

bolig: Minimum 50 m2 
- Anbefalt norm for min. arealkrav til lekeareal:  

Nærlekeplass: 150 m2 (4-25 boliger) 
Områdelekeplass: 1500 m2 (25-200 boliger) 
Ballfelt: 2500 m2 (150-600 boliger) 

Kommuneplanens arealdel – 
formål:  

Området er «hvitt» i kommuneplanen fordi det er 
regulert. Hensikten var å vise at gjeldende 
reguleringsplan skal gjelde. Kommunen legger derfor til 
grunn at formål på kommuneplan-nivå er boligformål.

X Krav om reguleringsplan

Uregulert 

Gjeldende reguleringsplan: - Plan-ID 201101: Alvestadkroken Nord 
Gnr 11 bnr 9 m.fl. Vedtatt 04.10.2011 

- Plan-ID 198101: Alvestad sør boliger. 
Vedtatt 16.07.1981

X Plankart utlevert

X Bestemmelser utlevert – for plan 201101

 Filformat oversendt



  

  

  

  

3. Pågående planarbeid 

  

4. Formell behandling av planforslaget / kommentarer 
  

Tilgrensende reguleringsplan(er) - 
plannummer: 

198101: Alvestad Sør boliger 

X Plankart utlevert

Bestemmelser utlevert

 Filformat oversendt

 Evt temaplaner i området:

Planarbeidet er i samsvar med overordnede planer

X Planarbeidet er i strid med gjeldende 
plangrunnlag på følgende punkt:

BYA, byggehøyde

 Det pågår ikke planarbeid i området etter det kommunen kjenner til

 Det pågår følgende planarbeid i området:

 Konsekvensutredning er under arbeid i området

X  Annet: Bokn kommune er i ferd med å revidere kommuneplanens arealdel



* Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at initiativet stoppes. 
Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i oppstartsfasen, og hvis ikke annet er avtalt, senest like etter at 
oppstartsmøte er avholdt. Beslutningen kan ikke påklages, men forslagsstilleren kan kreve å få den forelagt for 
kommunestyret til endelig avgjørelse. Forslagsstilleren kan ikke foreta varsling og kunngjøring etter tredje ledd 
før kommunen har tatt stilling til spørsmålet, og forslagsstilleren har mottatt skriftlig underretning. (Plan- og 
bygningsloven, § 12-8, 2. ledd) 

5. Beskrivelse av planforslaget 

X Det antas at planen kan fremmes som privat detaljregulering eller som 
reguleringsendring      

 Det antas at planen kan behandles som en mindre reguleringsendring

Kommunen stopper planinitiativet *

Kommunen vil gi skriftlig tilbakemelding på hvorvidt videre 
planarbeid anbefales eller stoppes innen: *

                     (dato)

X Kommunen har vurdert at tiltaket ikke antas å kreve konsekvensutredning (KU)

  Kommunen har vurdert at tiltaket antas å kreve konsekvensvurdering (KU)

X Begrunnels
e KU: 

I kommuneplanens arealdel er området markert med at gjeldende 
reguleringsplan skal gjelde. I gjeldende reguleringsplan er området avsatt 
til boligformål. Kommunen har vurdert det dithen at endring av planen 
ikke gir vesentlige virkninger for miljø og samfunn i forhold til gjeldende 
plan, j.fr Forskrift om konsekvensutredning § 8, vedlegg II, punk 13, og § 
10. En fortetting av boliger i området vil være i tråd med statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Annet:

Geografisk plassering av plan: Alvestadkroken, øst for E39

Størrelse på planområdet, daa: Ca 24 daa

Eksisterende forhold: Ikke bebygd areal

Formål med planarbeidet: Endre eksisterende reguleringsplan med tanke på 
BYA, byggehøyder, rekkefølgekrav og 
plassering av fellesarealer mv.

Hovedtema/ grunnleggende forhold 
som må avklares:

- Krav til støydempende tiltak for ulike 
byggetrinn 

- Rekkefølgekrav for fellesarealer og 
teknisk anlegg 

- Planavgrensning

Annet: 



MOMENTLISTE - VIKTIGE TEMA I PLANARBEIDET 
  
6. Følgende tema må belyses av forslagstiller i nødvendig utstrekning:  

X Kategorier og arealbruksformål

Kategoriene må listes opp i planbeskrivelsen og areal per kategori må oppgis.

X Arealutnyttelse/tetthet (iht. fylkesdelplan og kommuneplan)

X Hensiktsmessig planavgrensning, evt. utvidelse av planområde (f.eks siktlinjer)

- Planområdet må inkludere siktlinjer, og byggegrense mot vei. I gjeldende plan 
er det satt byggegrense mot vei inn i et boligfelt som ikke inngår i 
planområdet. Dette må inkluderes.  

- I nord må planen sikre fornuftig overgang til plan 198101 vedrørende gang-og 
sykkelvei og andre internveier 

- Kommunen ønsker at planen reguleres som en ny plan. Dette fordi planen må 
utvides ift punktene over, samt at søker i gjennom å utarbeide en ny plan ikke 
må ta hensyn til eksisterende bestemmelser. Dette vil forenkle arbeidet  

- Utvidelse av utbyggingsformål mot E39 må avklares med Statens vegvesen. 
Da omlegging av E39 er såpass langt fram i tid, anbefaler ikke kommunen at 
det reguleres for boliger nærmere enn 50 m fra vegen. Imidlertid kan planen 
gjennom løsninger ta høyde for en fremtidig utvidelse/regulering i støybelagte 
områder. Det er ikke avklart hvilken vegstatus dagens E39 får i framtida 
(kommunal, fylkeskommunal, statlig).

Alternativvurderinger (arealavgrensning, lokalisering)

X Eiendomsforhold (eksisterende/nye grenser)

Dersom det ikke er målt opp nøyaktige eiendomsgrenser, og disse sammenfaller med 
ytterkant av planområdet eller en formålsgrense, må det foretas kartforretning før 
planen oversendes kommunen.

X Detaljeringsgrad i planen (skille mellom offentlige, felles og private arealer)



X Rekkefølgekrav

- Planbestemmelser må sikre at adkomstveier, gang- og sykkelveier, nødvendige 
fellesområder/lekeareal og teknisk anlegg må være ferdig utbygd før 
bebyggelsen tas i bruk 

- En trinnvis utbygging må sikre at støyskjermingstiltak er på plass tilpasset 
hvert utbyggingstrinn. Dette gjelder for både boligarealer og lekearealer

X Folkehelseperspektivet (møteplasser, fysisk aktivitet, ulike familietyper)

X Universell utforming

Planbestemmelsene skal sette krav til universell utforming, jf. kommuneplanens 
bestemmelser § 3.4.3.

X Barn og unges interesser (areal til lek/aktiviteter)

- Se kommuneplanens bestemmelser § 3.4.4. 
- For frittliggende boliger skal det settes av minimum 50 m2 areal per boenhet til 

lekeplass. For konsentrert bebyggelse skal det settes av minimum 25 m2. 
Dersom kombinerte formål, må lekeareal beregnes slik at det dekker alle 
eventualiteter. 

- Planbestemmelser for boligområder skal inneholde rekkefølgekrav som sikrer 
at lekeplasser er opparbeidet og ferdigstilte før det kan gis brukstillatelse til 
boligene, jf. kommuneplanens bestemmelser § 3.3.  

- f_Lek1 må være på plass før brukstillatelse for første boenhet i trinn 1 og 
dekke nok lekeplassareal for trinn 1 og 2. 

- f_Balløkke må være på plass før brukstillatelse for første boenhet i trinn 3 
- Lekeareal skal helst være mindre bratt enn 1:3 og ikke smalere enn 10 m, samt 

skal ha støynivå under 55 dB(A) ifølge kommuneplanens bestemmelser 3.4.4. 

X Infrastruktur (skole, barnehage, butikk o.l)

- Det skal også foreligge en strategi for tilrettelegging av sikker skolevei, jf. 
kommuneplanens bestemmelser § 3.3.



Vei-/trafikksituasjonen fram til området og internt i området (bil/myke 
trafikanter – skolevei)

X - Vei inn i boligfeltet skal være kommunal vei, med bredde 6 meter og asfaltert 
veibane 4 m. Dersom mer enn 30 boenheter skal det vurderes fortau med 
regulert veibredde 8 m, krav om fortau med mer enn 50 boenheter. Dette i 
henhold til kommunal vegnorm for Karmøy kommune. Samme vegnorm setter 
byggegrense mot vei til 3 meter. I planbestemmelsene til kommuneplanen for 
Bokn står det at byggegrense mot kommunal vei skal være 15 m, eller at annet 
fastsettes i plan. 

- Gang- og sykkelveier bør knytte sammen områder på en funksjonell måte, 
både med tanke på utforming (svingradius) og universell utforming. G/s-vei 
bør ikke gå tvers over en lekeplass/balløkke, men i utkanten og synliggjøres i 
plankartet. G/s-vei må også på en hensiktsmessig måte tilknyttes eksisterende 
internvei/gang- og sykkelvei i nord som går fra busslomme ved E39 ned mot 
sjøen. 

- Dersom g/s-vei legges i øvre kant av boligarealet og ikke langs vei som fortau, 
må det sikres hensiktsmessig adkomst til g/s-vei fra de ulike boligområdene.

X Kollektiv tilgjengelighet (busstilbud, nærhet)

X Parkering (behov/normer)

- Min 2 parkeringsplasser per boenhet, 1 parkeringsplass dersom boenheten er 
mindre enn 50 m2.  

- Biler skal kunne snus på egen tomt, hvis ikke annet fastsettes i plan.  
- For nye felt skal det settes av plass til gjesteparkering.  
- For områder med konsentrert bebyggelse med mer enn 10 boenheter skal det 

settes av felles parkeringsanlegg og sykkelparkering. 

X Vegtrafikkstøy

- Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
(T-1442/2016) gjøres gjeldende i alle plansaker, jf. kommuneplanens 
bestemmelser § 3.2. 

- Det må dokumenteres at støykrav etterkommes ved en trinnvis utbygging og 
for nye byggehøyder. Et oppdatert støysonekart må legges fram sammen med 
planforslaget. Dette gjelder både ift boliger og lekeplasser/uteoppholdsareal. 



X Risiko- og sårbarhetsanalyse (farlig skrent, springflo, flom/oversvømmelse, støy- 
og luftforurensing, tomtegrunn, sjøsedimenter, radon)

ROS-analyse skal legges ved i alle plansaker

X Naturvern (biologisk mangfold/fauna)

Naturmangfoldlovens §§8-12 skal kommenteres i alle plansaker.

Strandsone (arealbruk land/sjø, evt. konfliktpotensial)

- Gjelder alle planer i 100-metersbeltet til sjø (jf. plan- og bygningsloven §1-8) 
- Byggegrense mot sjø må fastsettes i plankartet eller planbestemmelsene

Vassdrag (elv, vann, nedslagsfelt)

Landskap (natur, kulturlandskap, hoveddrag-tilpasning)

X Friluftsliv/grønne interesser (turområde, grøntdrag, sti/korridor, bruk, behov)

X Kulturminner (aut. freda kulturminner, verneverdige miljø, bygninger, anlegg)

- Dersom kulturminnemyndighetene ønsker videre undersøkelser, skal foreløpig 
rapport/erklæring legges ved planutkastet.  

- Kulturminneavdelingen hos fylkeskommunen må være høringspart.

Eksisterende virksomhet i området (næring/handel/industri/kontorinteresser)

Landbruk (areal i drift/evt. potensial for drift)



- Omdisponering av dyrka jord (=summen av fulldyrka jord, overflatedyrka jord 
og innmarksbeite) samt dyrkbar jord skal oppgis i planbeskrivelsen (i daa, med 
1 desimal) 

- Dersom nedbygging av jordbruksareal, skal det foreligge en plan for 
håndtering av matjorda

X Vann og avløp (brannvern, vann og avløp, overvannshåndtering)

- Ifølge kommunen er det vann- og avløp i søndre del av området. En del 
eksisterende kummer ved småbåt-området i sør må tas hensyn til  

- Det må lages en beregning og plan for overvann. Evt stikkrenner fra E39 og 
småbekker gjennom området må håndteres. Dersom eksisterende 
overvannsledninger skal brukes, må tiltakshaver synliggjøre kapasitet 

- Et evt opplegg for vann og avløp - og overvann - bør ta hensyn til videre 
utbygging på framtidig boligområde i sør (B18) 

- Brannkum/branndekning må etableres/redegjøres for. Etablering av 
brannkummer må påregnes 

- Skisse til teknisk plan skal følge planforslaget, samt en rapport på 
overvannshåndtering 

- Ta kontakt med VA i Bokn kommune for ytterligere informasjon

X Energiforsyning (høyspent, gassledninger)

Ta kontakt med Haugaland Kraft for informasjon rundt energiforsyning. Ved behov for 
trafostasjon må dette vises i plankartet.

X Type bebyggelse (utnyttingsgrad, form, volum, byggehøyder)



KRAV TIL PLANMATERIALE 

 7. Krav til planoppstart: 

Saksbehandler har informert om følgende forhold: 

- Kombinerte formål er mulig, også kombinasjonen «frittliggende 
småhusbebyggelse» og «konsentrert boligbebyggelse». Men dette setter krav 
til at det med planforslaget også følger med en situasjonsplan som illustrerer at 
hvert felt har plass til å oppfylle krav for konsentrert boligbebyggelse mtp 
parkering, snuplass, uteoppholdsarealer etc. Videre må det settes et plankrav 
som forutsetter at en reell situasjonsplan skal foreligge før 
byggesaksgodkjenning.  

- Dersom alle boligområder skal være kombinerte, må planen for øvrig legge 
opp til maks antall boenheter i forhold til krav om lekeplassarealer. Hvert felt 
bør enten bygges ut som konsentrert, eller frittliggende.  

- Kommuneplan setter maks BYA 35 %. BYA opp mot 40 % kan aksepteres 
dersom andre hensyn er ivaretatt 

- Kommuneplan setter maks gesimshøyde 6,5 m og mønehøyde 9 m. For flatt 
tak er maks gesimshøyde 7, 5 m. Maks gesimshøyde 8 meter kan aksepteres 
ved saltak dersom andre hensyn er tilfredsstillende ivaretatt, eksempelvis 
solforhold på nabotomter 

- Det må utarbeides et sol/skygge-diagram. Dette må ta høyde for maks 
byggehøyde og konsentrert boligbebyggelse

Estetikk (form, struktur, funksjon, uttrykk)

X Arkitektur og tilpasning

Gjelder særlig tilpasning mellom felt med konsentrert boligbebyggelse og felt med 
frittliggende boliger.

X Annet (sykkelparkering, søppelhåndtering)

Evt. felles søppelanlegg og sykkelparkering må vises i plankartet. 

X Kunngjøring/varsling av oppstart av planarbeid (minst én avis og ei nettside, eventuelt 
www.bokn.kommune.no)

X Innhenting og vurdering av uttalelser og merknader til oppstartmelding

Tilrettelegging for informasjonstiltak og medvirkning

X Planbeskrivelse, eventuelt planprogram og konsekvensutredning



  

8. Krav til planfremstilling  

Privat planforslag kan behandles når følgende foreligger: 
✓ Dokumentasjon på varsling av oppstart (tekst, kart samt liste over varslingsmottakere) 
✓ Plankart m/ tittelfelt: PDF/A-format og SOSI-filer, samt SOSI-fil-kontroll 
✓ Planbeskrivelse og planbestemmelser (PDF/A-format og i redigerbart format) 
✓ Eventuelt planprogram og konsekvensutredning 
✓ ROS-analyse 
✓ Skisse til teknisk plan 

  
Spesiell tilleggsdokumentasjon som kreves:   

  

9. Andre momenter: 

  

X Erklæring forundersøkelse

X Støyberegning

(X) Bildemontasje/illustrasjoner

Snitt 

 X Annet (spesifiser): Sol/skygge-diagram, rapport/beregning av overvann 

X Forslag til planbestemmelser og evt. beskrivelse oversendes i digital form (sendes i 
PDF/A-format i tillegg til redigerbart format) 

  
  
 



INFORMASJON  
  
10. Saksgang og tidsforbruk 

  
11. Gebyr 

  
  

  
Referat er et arbeidsdokument og kan unntas fra offentlighet frem til et planforslag foreligger. 

  
  

X Formell saksgang

X Gjennomsnittlig tidsforbruk i faser i plansaker 

X Saksbehandling (skille – faglig vurdering/politiske vedtak)

X Gebyr i arealplansaker (Se www.bokn.kommune.no for gjeldende priser)

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 mv., vil kunne bringe inn nye momenter eller føre 
til krav om/behov  for endringer i planarbeidet underveis. Dette kan ha betydning for 
planforslaget, kommunens vurdering av saken, og kan forlenge saksbehandlingstiden. 
  
Karmøy/Bokn, 26.10.2017 
Referent: Aage Steen Holm 
Referat er mottatt og godkjent  
  
  
  
  
  
Forslagstiller ……………………….                       …………………………… 
  
  
  
  
  
Kommunen ……………………….                        …………………………… 
 

 Kryss av ved behov for foreløpig unntak fra offentlighet.


