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Til Adressater  
 
 

Stavanger, 04.07.2019 
 
 

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID 
 
Prosjektil Areal AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8, melding om at 
følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: 
 
Plan 201805 Detaljregulering for Flintergata, Sandnes 

Planområdet er på ca. 3,5 daa og omfatter eiendommen gnr.111, bnr.188 mfl.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for blokkbebyggelse med bolig og mulighet for 
handel/tjenesteyting/kontor i 1. etasje. Området planlegges bebygget med blokkbebyggelse med 
parkeringskjeller under bygget og med nedkjøring fra Flintergata. Det er også planlagt 
uteoppholdsareal på tak/takterrasse. 

Planområdet bruks i dag som parkeringsplass (asfaltert).  

I kommuneplanen for Sandnes vises området som serntrumsformål. 

Planavdelingen i Sandnes har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning, jf. 
oppstartsmøtereferatet. 
 
I samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4, varsles det også forhandlinger om utbyggingsavtale.  
 
Planoppstart er også kunngjort på http://www.sandnes.kommune.no/ under Reguleringsplan under 
arbeid og på Prosjektils nettside. Der finner du også planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet. 
 
Eventuelle merknader, kommentarer, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for 
planarbeidet kan sendes til: 
Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger v/Silje N. Høiland eller e-post: 
silje.hoiland@prosjektil.no, med kopi til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, 
eller til postmottak@sandnes.kommune.no. 
Frist for innspill er satt til 29.08.19. 
 
Mottatte merknader til melding om oppstart blir ikke besvart i eget brev, men blir vurdert og 
kommentert ved planutarbeidelsen og når planforslaget legges fram til politisk behandling. Varsel om 
planoppstart framgår også på kommunens nettside.  
 
 
Mvh 

 
 
Silje Nesbø Høiland 
Prosjektil Areal AS 

Mobil: 905 89 220 

 
  

Besøk oss på www.prosjektil.no eller Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger 
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Vedlegg:  Kart med plangrense 


