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Til berørte parter 

Dato: 27.04.2022 

 

 

 

Høring. Plan 2628, Detaljregulering for Tjensvollveien 31 og 33, 

Hillevåg Bydel i Stavanger - Planendring og deling 

 

 

Hvorfor kontaktes du? 

Sweco Norge AS søker på vegne av Mosvannet Park Bolig AS om reguleringsendring for 

deler av plan 2628, Detaljregulering for Tjensvollveien 31 og 33, Hillevåg Bydel i Stavanger. 

Planendringen omfatter delfelt B2 og B3.  

Det søkes også om deling av eiendom gnr/bnr 57/1628 i samsvar med planendringene som 

det søkes om.  

Delfelt B2 og B3 i plan 2628 grenser til boligområde mot sør. Du mottar dette brevet fordi du 

er grunneier eller nabo. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har 

rettigheter tilknyttet eiendommer i området.   

  

Saken gjelder 

Reguleringsendringen omfatter delfelt B2 og B3, som er plassert i den sørlige delen av 

planen. Disse er regulert til boligformål og forblir regulert til boligformål. Gjeldende regulering 

legger til rette for flermannsboliger innenfor delfeltene. Formålet med reguleringsendringen 

er å legge til rette for tomannsboliger og deling av tomter. I tillegg foreslås det å tilføye 

bestemmelser knyttet til frittliggende sportsboder i delfeltene. 

Fradelingssøknaden søker delfelt B2 delt i to tomter og delfelt B3 delt i fire tomter, totalt seks 

tomter.  

 

Gjeldende planer 

Gjeldende plan for området er plan 2628, Detaljregulering for Tjensvollveien 31 og 33, 

Hillevåg Bydel. Den var opprinnelig vedtatt 11.02.2019. Den ble foretatt endringer, som ble 

vedtatt den 01.03.2022.Området er regulert til boligformål med tilhørende uteoppholdsareal, 

infrastruktur og parkering samt forretning. Det er planlagt leilighetsbebyggelse som ligger 

over p-kjeller med butikk i vestre del. Mot sør er det planlagt tre «hagehus». Planforslaget 

åpner opp for 87 boenheter.  
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Figur 1 Utklipp av gjeldende plankart, vedtatt 01.03.2022. Rød markering viser delfeltene reguleringsendringen gjelder 

 
Beskrivelse av endringen og vurdering av konsekvenser 

Reguleringsendringen består av endring i planbestemmelse §5.4.2. Det foretas ingen 

endringer i plankart. 

I bestemmelsene endres type bolig fra flermannsbolig til tomannsbolig, hvor det tillates en 

tomannsbolig innenfor felt B2 og to tomannsboliger innenfor felt B3. Det tilføyes at en 

oppdeling av delfeltene i flere tomter er mulig, med en boenhet per tomt. Det tilføyes 

ytterligere at sportsbod kan oppføres med en maks størrelse på 6 m2 BRA og en høyde på 

maks 3 meter.  

Endringene og konsekvensene av endringene er nærmere beskrevet i vedlagt notat.  

I sum vurderes reguleringsendringen å være godt tilpasset planen uten negative 

konsekvenser for naboer. Gjeldende reguleringsplans intensjon om å legge til rette for 

boligbebyggelse er ivaretatt. 

 

 

Si din mening innen 22.05.2022 

Dersom dere har merknader til endringen, kan dere sende merknad innen 22.05.2022 på 

epost til Sigrid.salicath@sweco.no, med kopi til Stavanger kommune 

Postmottak@stavanger.kommune.no, eller med brev til Sweco Norge AS v/Sigrid Salicath 

mailto:Sigrid.salicath@sweco.no
mailto:Postmottak@stavanger.kommune.no
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Forusparken 2, 4031 Stavanger. 

Mottatte skriftlige merknader blir ikke direkte besvart, men vil bli referert/oppsummert i saken. 

Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig 

tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du epost, vil din epost med 

epostadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til 

innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13. 

Dersom det ikke kommer vesentlige merknader til endringen, vil endringen bli vedtatt som 

endring av plan. Vedtaket fattes administrativt av By- og samfunnsplanlegging i Stavanger 

kommune. 

 

 

Vedlegg 

1. Notat – Reguleringsendring 

Notatet, samt Fradelingssøknad og planbestemmelser med sporing av endringer finner du 

digitalt på Sweco sin hjemmeside: 

https://www.sweco.no/aktuelt/category/kunngjoringer/ 

Plandokumentene kan også sendes i papirform på forespørsel.  

https://www.sweco.no/aktuelt/category/kunngjoringer/

