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PLAN 0524.00: AVKLARING AV UENIGHETSPUNKT 
DETALJREGULERING FOR BOLIGER I GAMLE HOGNESTADVEGEN 
OG JACOB BAKARS VEG, BRYNE 
Saksgang: 
Utval Saksnummer Møtedato 
Utval for lokal utvikling 024/20 05.03.2020 
 
Framlegg til vedtak: 
 

1. Utval for lokal utvikling avgjør at det ikke tillates planoppstart for boliger i 
Gamle Hognestadvegen og Jacob bakars veg, Bryne, basert på innsendt 
planinitiativ og avholdt oppstartsmøte. 

2. Utvalget er positive til at det startes planarbeid for boliger i Gamle 
Hognestadvegen og Jacob bakars veg, Bryne, og ber forslagsstiller 
bearbeide planinitiativet slik at det er i tråd med Kommunedelplan for Bryne 
sentrum 2015-2026. 

Avgjørelsen er gjort i medhold av § 12-8 i plan- og bygningsloven. 

 
Utval for lokal utvikling 
Forslag frå Gretha B. Nese (H) 
Utval for lokal utvikling avgjør at det tillates planoppstart for boliger i Gamle 
Hognestadvegen og Jacob bakars veg, Bryne, basert på innsendt planinitiativ og 
avholdt oppstartsmøte. 
Grunngivning: 
Det gis dispensasjon for 4 meters kravet i første etasje mot Gamle Hognestadvegen, 
fra 1900 huset ned til Orrevegen. Dette fordi området grenser mot et skoleområde, 
og en ønsker ikke næring i dette området.  
Denne endringen i gjeldende sentrumsplan ber en om blir følgt opp i planlagt revisjon 
av sentrumsplanen i 2020 – 2021. 
Forslaget frå Gretha B. Nese vart samrøystes vedtatt. 
 
ULK-024/20 Vedtak: 
Utval for lokal utvikling avgjør at det tillates planoppstart for boliger i Gamle 
Hognestadvegen og Jacob bakars veg, Bryne, basert på innsendt planinitiativ og 
avholdt oppstartsmøte. 
Grunngivning: 
Det gis dispensasjon for 4 meters kravet i første etasje mot Gamle Hognestadvegen, 



fra 1900 huset ned til Orrevegen. Dette fordi området grenser mot et skoleområde, 
og en ønsker ikke næring i dette området.  
Denne endringen i gjeldende sentrumsplan ber en om blir følgt opp i planlagt revisjon 
av sentrumsplanen i 2020 – 2021. 
 
  



PLAN 0524.00: AVKLARING AV UENIGHETSPUNKT 
DETALJREGULERING FOR BOLIGER I GAMLE HOGNESTADVEGEN 
OG JACOB BAKARS VEG, BRYNE 
SAKEN GJELDER 

ARC Arkitektur ved Reier Carlsen har på vegne av Rysand as og flere grunneiere i 
planområdet sendt inn planinitiativ i tråd med plan- og bygningsloven §12-8 for deler 
av området omtalt som BF5 i kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026, se 
utsnitt av plankart under: 

 

Planområdet omfatter flere eiendommer i Gamle Hognestadvegen og Jacob bakars 



veg: 

 Planavgrensning 

Eiendommene som inngår i plan 0524.00 er 1/452 (2 eiere), 1/490 (3 eiere), 1/584 og 
1/322. 

BAKGRUNN FOR SAKEN 

Plan- og bygningsloven §12-8 Oppstart av reguleringsarbeid: 

Når planarbeidet igangsettes, skal berørte offentlige organer og andre interesserte 
varsles. Når forslagsstilleren er en annen enn planmyndigheten selv, skal 
planspørsmålet først legges fram for planmyndigheten i møte. Kommunen kan gi 
råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. Det skal 
skrives referat fra møtet. Dersom det er uenighet på vesentlige punkter i 
oppstartsmøtet om det videre planarbeidet, kan forslagsstilleren kreve spørsmålet 
forelagt kommunestyret til vurdering. 

Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen 
beslutte at initiativet skal 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. 

Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre en melding om oppstart av planarbeidet i 
minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. 
Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre 
rettighetshavere i planområdet samt naboer til planområdet, skal når de blir direkte 
berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om at planarbeidet tas opp. 

Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av planområdet angis. 

Rundskriv datert 30.06.2017 Ikrafttredlese av endringer i plan- og bygningsloven: 

Beslutningen om å stoppe planinitiativet er ikke et enkeltvedtak som kan påklages. 



Beslutningen skal være skriftlig. Avgjørelsen skal være basert på et forsvarlig 
planfaglig eller planpolitisk skjønn, hvor det ikke er tatt utenforliggende eller andre 
usaklige hensyn. 

I de tilfeller hvor beslutningen om å stoppe planinitiativet blir avgjort av 
administrasjonen i kommunene, kan kommunestyret delegere kompetansen til å 
behandle spørsmålet til et politisk utvalg. (Dersom beslutningen om å stoppe 
planinitativet blir fattet av et politisk utvalg, skal kommunestyret selv behandle 
foreleggelsen.) 

Et grunnleggende hinder for planens realisering vil kunne være at planinitiativet er 
i strid med gjeldende kommuneplan. 

Det ligger ingen binding for kommunen til senere å vedta et planforslag selv om 
det er gitt klarsignal til å gjennomføre varsling og kunngjøring av planoppstart 
basert på et fremlagt planinitiativ. Kommunens reguleringsmyndighet er underlagt 
et fritt planfaglig og planpolitisk skjønn. 

Før oppstartsmøtet ble det innhentet forhåndsuttalelser fra Fylkesmannen i Rogaland 
(FM) og Rogaland fylkeskommune (RogFk), se vedlegg. De forhold som ble 
kommentert var utnyttelse og kulturmiljø. FM ber om at utnyttelsesgrad legges i det 
øvre sjiktet, det vil si 6-12 boliger/ daa, mens RogFk også ser på forholdet til 1900-
huset, som grenser til planområdet, og sier at de ikke vil være avvisende til en 
utnyttelsesgrad som er lavere. RogFk ønsker også at 1900-huset medtas i 
planområdet for en mer helhetlig vurdering. 

Etter avholdt oppstartsmøte ble det konkludert med i oppstartsmøtereferatet (se 
vedlegg) at det ikke kunne tilrås planoppstart: 

 

Forslagsstiller ble gjort oppmerksom på dette under oppstartsmøtet, og har bedt om 
at spørsmålet forelegges utvalget for vurdering. 

PLANINITIATIV 

I planinitiativet (se vedlegg) vises et boligprosjekt i en sentral del av Bryne sentrum. 
Området ligger like ved skole, kolletivknutepunkt, samt dagligvarehandel og annen 
næring.  

Det tillates både bolig og næring i BF5, men forslagsstiller ønsker et rent 
boligprosjekt uten næring eller mulighet for næring.  

Til sammenligning pågår det planarbeid for et annet prosjekt i BF5, plan 0464.00 - 
Detaljregulering for boliger ved krysset Jernbanegata og Hognestadvegen, Bryne. 
Dette prosjektet ligger nå ute på høring og til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 



16.03.2020. I dette prosjektet bygges det primært boliger, men det åpnes for at alle  

enheter i første etasje også kan benyttes til næring. Det gir en fleksibilitet for senere 
bruk, til for eksempel kontor eller små bedrifter. Etasjehøyde her følger kravet på 4 
meter (Bestemmelse 21.3.1.2 i Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026). 

Uenighetspunkt 
Forslagsstiller viser ulike boligtyper i planinitiativet, og det differensieres ikke på hvor 
i planområdet boligene er plassert, altså mot den roligere Jacob bakars veg eller mot 
den noe større Gamle Hognestadvegen. 

Ingen av boligene er tenkt med en etasjehøyde på 4 meter, slik kravet er (jfr 
bestemmelse 21.3.1.2 i Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026).  

Planinitiativet er derfor stoppet siden det er i strid med kommunedelplanen. 

VURDERING 

Område BF5 i kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 er et område hvor 
transformasjon vil skje over tid. Dette planinitiativet samt pågående planarbeid for 
plan 0464.00 vil være med på å definere hvordan området kan utvikle seg.  

Etter rådmannens planfaglige skjønn er det viktig å «skynde seg langsomt» når man 
nå tar stilling til dette planinitiativet. Det er i oppstartmøtet bekreftet at hovedgrepene 
er i orden og at planinitiativet er innenfor korrekte rammer. Det oppfordres også til tett 
dialog i en eventuell planprosess. 

Dette området vil ligge midt mellom to prosjekter (Plan 0453.00 - Detaljregulering for 
Meieritomta, Bryne sentrum og Plan 0464.00 - Detaljregulering for boliger ved krysset 
Jernbanegata og Hognestadvegen, Bryne). Begge disse prosjektene har næring/ 
mulighet for næring i bygningenes første etasje, mens øvrige etasjer er forbeholdt 
boliger. Med bakgrunn i planprosessen for plan 0464.00 er det vurdert som en god 
og viktig kvalitet å ha denne fleksibilitet for bygningenes første etasje. 

På nåværende tidspunkt er det altså ikke klart hvordan Gamle Hognestadvegen vil 
fremstå på et senere tidspunkt i transformasjonen. Det ligger føringer for at den skal 
bli grønnere og det er allerede forbudt med gjennomkjøring. Med tanke på 
skoleområdet som ligger på vestsiden av veien, kan det tenkes at området langs 
gaten på østsiden kan være aktuelt for kontor og små bedrifter. 

Uenighetspunktet dreier seg om det er ønskelig å avvike fra bestemmelse 21.3.1.2 i 
kommunedelplan for Bryne sentrum. 

Som nevnt tidligere, differensierer ikke planinitiativet de ulike, foreslåtte bygnings-
kroppene i prosjektet. Dersom man ikke gjør en helhetlig planfaglig vurdering i det 
handlingsrommet som foreligger og som det er et krav om, mener rådmannen at det 
kan svekke prosjektet, og dermed også videre utvikling og transformering av området 
BF5. 

Det kan også være aktuelt med planpolitiske føringer for et eventuelt planarbeid. 



GEBYR 

Det vil kreves gebyr for Oppstart av detaljreguleringsplan og Politisk behandling av 
uenighetspunkt etter pbl §12-8, jfr gjeldende forskrift for plansaker i 2020, jfr pkt 2.3.1 
«Detaljregulering». Dette vil totalt utgjøre kr 50.900,-. 

KONKLUSJON 

Planinitiativet er stoppet på bakgrunn av avvik fra én bestemmelse i kommunedelplan 
for Bryne sentrum, og det er ulike konsekvenser for å tillate et slikt avvik. 

Rådmannen er positiv til at det skjer en utvikling og transformasjon av eldre 
bygningsmasse i Bryne sentrum, og at det kan tilføres både flere innbyggere og 
næringsvirksomhet. I kommunedelplanen er område BF5 et område hvor det åpnes 
for både bolig og næring. Rådmannen oppfordrer derfor til at man ikke utelukker 
denne muligheten når det skal startes arbeid med detaljregulering. 

Avviket fra Kommunedelplan for Bryne sentrum 2015-2026 er av prinsippiell karakter, 
og rådmannen kan ikke tilrå planoppstart basert på foreliggende planinitiativ. Før et 
planarbeid eventuelt kan starte, bør det gjøres en grundig planpolitisk vurdering. 

 

Rådmannen i Time, den 16.02.2020  
  
Trygve Apeland 
Yvonne van Bentum 

 

 
Vedlegg: 
0524.00 Planinitiativ 
0524.00 Kart 
0524.00 Oppstartsmøte 
0524.00 Forhåndsuttale Fylkesmannen 
0524.00 Forhåndsuttale Rogaland fylkeskommune 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent i systemet og krev derfor ikkje signatur 
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