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Utvalg for byutvikling 2015-2019 har behandlet saken i møte 12.06.2019 sak 62/19 
 
Møtebehandling 
 
Inger-Lise Erga (Frp) fremmet følgende forslag på vegne av Frp, Ap og Sp: 
 
Endringer i bestemmelsene: 
 
6.1 – 4. avsnitt: 
I St. Olavs gate, Solaveien, Gjesdalveien, Storgata og Torggata skal det være skråstilte 
parkeringsplasser v/enveiskjørte gater. 
 
6.4 – 2. avsnitt: 
K24 og K26 maks 70 % bolig. 
K27 maks 50 % bolig. 
For K26 og K27 skal byggehøyden variere mellom 12 og 26 meter. 
Bygg høyere enn dette kan vurderes for deler av bygningsmassen i forbindelse med 
detaljregulering. 
 
6.5 – 3. avsnitt: 
TJ9 avsettes til offentlig formål. 
 
Martin S. Håland (Sp) fremmet følgende forslag: 
 
Innenfor området K26 tillates en boligandel på max 50 % bolig. 
 
Leiv Rune Mjølsnes (H) fremmet følgende forslag: 
 
Endringer i bestemmelsene: 
 
§ 1.3 plankrav (nytt punkt): 
(Krav om regulering gjelder likevel ikke for): 

- Tiltak med maksimalt 3 nye boenheter i eksisterende boområder begrenset 
oppad til 400 m2 BRA. Volum og form skal tilpasses omkringliggende 

bebyggelse og forhold til transportnett og øvrige bestemmelser skal ivaretas, 
jf pbl 11.10. 

 
§ 1.10 uteoppholdsareal for boligbebyggelse 
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Felles uteoppholdsareal (endret siste avsnitt): 
 
Innenfor sentrumsformål kan deler av arealet dekkes gjennom opparbeidelse av nytt, eller 
forbedring av eksisterende, offentlig byrom innenfor 200 meter trafikksikker gange. Andel 
avklares i detaljregulering. Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland gjelder der annet ikke er 
spesifisert over. 
 
Felles uteoppholdsareal (nytt punkt): 

- Ombygginger eller bruksendringer under 400 m2 og med mindre enn 3 

boenheter stilles det ikke krav om felles uteoppholdsarealer. Dette gjelder 
likevel kun for tiltak i Hensynssone bevaring kulturmiljø H 570_3. 

 
6.4 Bestemmelsesområde #4 Sentrum sør – Skeiane stasjon 
(ny tekst 4. avsnitt): 
 
I K18 skal bygg utformes med en åpen gjennomgang på bakkeplan for gange og sykkel. 
Gjennomgangen skal belyses og utformes slik at den tydelig oppfattes som en destinasjon og 
en offentlig forbindelse. 
 

Votering 
Rådmannens innstilling datert 27.05.2019 ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag fremmet av Erga, 6.1 – 4. avsnitt, ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag fremmet av Erga, 6.4 – 2. avsnitt, vedr boligandel, ble vedtatt med 8 mot 5 
stemmer (Krf, Sp, H). 
Fellesforslag fremmet av Erga, 6.4 – 2. avsnitt, vedr byggehøyde, ble enstemmig vedtatt. 
Fellesforslag fremmet av Erga, 6.5 – 3. avsnitt, ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer (Krf, H). 
Forslaget fremmet av Håland fikk 5 stemmer (H, Krf, Sp) og falt. 
Forslaget fremmet av Mjølsnes, § 1.3, fikk 4 stemmer (H, Krf) og falt. 
Forslaget fremmet av Mjølsnes, § 1.10, ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fremmet av Mjølsnes, bestemmelsesområde # 4, ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer 
(Frp). 
 

Vedtak 
 

Utvalg for byutvikling godkjenner, i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14, at 
Kommunedelplan for Sandnes sentrum - plan nr. 201712, sist datert 27.05.2019, med 
tilhørende bestemmelser, sist datert 27.05.2019, sendes på tilleggshøring. 
 
6.1 – 4. avsnitt: 
I St. Olavs gate, Solaveien, Gjesdalveien, Storgata og Torggata skal det være skråstilte 
parkeringsplasser v/enveiskjørte gater. 
 
6.4 – 2. avsnitt: 
K24 og K26 maks 70 % bolig. 
K27 maks 50 % bolig. 
For K26 og K27 skal byggehøyden variere mellom 12 og 26 m. 
Bygg høyere enn dette kan vurderes for deler av bygningsmassen i forbindelse med 
detaljregulering. 
 
6.5 – 3. avsnitt: 
TJ9 avsettes til offentlig formål. 
 
§ 1.10 uteoppholdsareal for boligbebyggelse 
Felles uteoppholdsareal (endret siste avsnitt): 
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Innenfor sentrumsformål kan deler av arealet dekkes gjennom opparbeidelse av nytt, eller 
forbedring av eksisterende, offentlig byrom innenfor 200 meter trafikksikker gange. Andel 
avklares i detaljregulering. Norm for utomhusanlegg i Sør-Rogaland gjelder der annet ikke er 
spesifisert over. 
 
Felles uteoppholdsareal (nytt punkt): 

- Ombygginger eller bruksendringer under 400 m2 og med mindre enn 3 
boenheter stilles det ikke krav om felles uteoppholdsarealer. Dette gjelder 
likevel kun for tiltak i Hensynssone bevaring kulturmiljø H 570_3. 

 
6.4 Bestemmelsesområde #4 Sentrum sør – Skeiane stasjon 
(ny tekst 4. avsnitt): 
 
I K18 skal bygg utformes med en åpen gjennomgang på bakkeplan for gange og sykkel. 
Gjennomgangen skal belyses og utformes slik at den tydelig oppfattes som en destinasjon og 
en offentlig forbindelse. 
 
 

 
 
 
Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 


