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 Vår ref.: 19/06498  

 

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE 
Plan 201913 - Detaljregulering av gnr 96 bnr 1 til fritidsbebyggelse, Usken  
 

Følg med på saken her http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES, ved å skrive inn saksnummer 
19/06498 i søkeruten. Innkomne og utgående dokumenter ligger klikkbare i venstre marg, på siden 
du ledes til.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Møtedato: 09.08.2019 
 
Deltakere fra forslagsstiller: Joakim Usken, Øyvind Olav Olsen, Anders Schackleton, Henrik 
Kolnes 
 
Deltakere fra plankonsulent: Marie Mjaaland 
 
Deltakere fra kommunen: Robijne Verstegen, Geir Sunde Levang, Kristine Orstad 
 
 
KONTAKTINFORMASJON (navn, e-post, telefon)  
 
Hovedsaksbehandler: Robijne Verstegen,  

tlf. 51 33 58 88 / 954 29 318, robijne.verstegen@sandne.kommune.no 
Sidesaksbehandler:  Geir Sunde Levang,  

tlf. 51 33 64 91, geir.sunde.levang@sandnes.kommune.no 
 
Plankonsulent: Marie Mjaaland,  

 Prosjektil Areal AS, mob.: 977 54 658, marie.mjaaland@prosjektil.no 
 Jane Kjos, tegner, 454 29 552, jane.kjos@prosjektil.no 
 

Forslagsstiller: Liv Usken er grunneier.  
 Kontaktperson Henrik Kolnes, mob. 907 94 386, hkolnes@yahoo.no 

 
Beskrivelse av planområdet  
 
Gnr/ bnr: 96/1 og 96/96 på Usken 
 
Adresse: Nordvest for Uskaveien 123 og 125 
 
Størrelse: Området Ri9 i kommuneplanen er på ca. 7 dekar, og det er det som skal brukes til 
fritidsbebyggelse. I tillegg inkluderes skogen (ca. 5 dekar) nordøst for Ri9 i planområdet, for 
å kunne vurdere sikring av biologisk mangfold og store eiketrær. Dette arealet er på ca. 5 da 
og skal forbli landbruks-, natur- og friluftsområde. 
 
Beskrivelse av planidé (bebyggelsestype, utnyttelsesgrad)  
Formålet med planen er å få regulert et felt for fritidsbebyggelse, med 5 fritidsboliger, samt 
gangatkomst til feltet. Antallet hytter anses tilpasset planområdet, fordi det også skal beholdes 
en del eksisterende trær og vegetasjon rundt ny bebyggelse. Det planlegges anleggsvei 
gjennom eksisterende tun på gnr./bnr. 96/1, slik at en unngår felling av trær, større inngrep i 
natur- eller landbruksområde og et område med den sortelista arten parkslirekne.  

http://opengov.cloudapp.net/Cases/SANDNES
mailto:marie.mjaaland@prosjektil.no
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Beskrivelse av planområdet 
Planområdet ligger på øya Usken, ca. 2 km nordvest for Hommersåk, og ca. 12 km nordøst 
for Sandnes sentrum. Planområdet er i dag naturområde med skog og kulturbeite. 
Eksisterende terreng i området ligger ca. på kote +26 til +32 og heller ned mot Kvernavatnet, 
som ligger mot nordvest. Planområdet grenser til eksisterende gårdsbebyggelse ved 
Uskaveien i sør. Forøvrig grenser det til dyrkamark og et skogholt med løvtrær. Planområdet 
er på til sammen ca. 12 daa og omfatter deler av gnr/bnr. 96/1 og 96/96. 
 
Aktuelle problemstillinger  

• Adkomst 
• Vann og avløp 
• Store eiketrær på, langs med og tilgrensende til planområdet 
• Fjerning av sortelistearten parkslirekne 

 
OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET 
Digitalt materiale blir tilsendt ved bestilling av startpakke. 
 
Kommuneplan (formål m.m.)  
Planområdet er i gjeldende kommuneplan for 2019-2035 satt av til fritidsbebyggelse med 
feltnavn Ri9. Området rundt har noe eksisterende bebyggelse mot sør, og er forøvrig 
landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). 
 
Miljøplan 
Det er aktsomhetsgrad 1 for radon i planområdet, dvs. moderat til lav aktsomhet. Nordre del 
av planområdet har usikre radondata.  

 
 
Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 
Planområdet er uregulert uten tilgrensende reguleringsplaner. 
 
Fylkesdelplaner/Regionalplaner 
Regionalplan for Jæren 2050 
Utbygging til fritidsbebyggelse er ikke strid med føringer i regionalplanen.   
 
Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040 
Iht. regionalplanen skal det etterstrebes massebalanse i plan. 
 
 
VIKTIGE UTREDNINGSTEMA I PLANARBEIDET  
 
Komplett planmateriale skal være i henhold til kommunens krav til reguleringsplaner, jf. 
startpakken med tilhørende maler. Punktene under er utredningstema som har særskilt 
betydning i foreliggende planarbeid.  
Miljø 

https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/plan2/Skal-du-utarbeide-en-reguleringsplan/#heading-h2-4
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- Landskap  
Hyttene skal ikke ha horisontvirkning sett fra Kvernavatnet. Det kan vurderes bruk av 
sedumtak for å redusere fjernvirkningen, og bidra til forsinkelse av overvann. Dette er også 
positivt med tanke på hensynet til insekter. Møneretningen bør i stor grad følge 
terrengretningen. Maks utbyggingsvolum og møneretning må illustreres i 3D i 
planbeskrivelsen. 
 
- Naturmiljø  
Eiketrærne i området tilgrensende Ri9 i kommuneplanen, må kartlegges. Tilgrensende 
skogholt, som inkluderes i planområdet, må kartlegges av biolog og iht. naturmangfoldloven. 
Dersom kartleggingen er ferdigstilt før planen er ferdig behandlet, kan muligens planens 
avgrensning reduseres noe. Kartleggingen må gjøres innen en setter i gang med anleggsarbeid 
i området som ikke omfattes av Ri9 i kommuneplanen.  
 
- Kulturminner og kulturmiljø (fredede fornminner, verneverdige bygninger, bygningsmiljø, anlegg) 
Det er ingen registrerte kulturminner eller fornminner i planområdet. Uskaveien 125 er 
registrert som et enkeltkulturminne, men ikke fredet. Boligen inngår ikke i planområdet, men 
anleggsveien vil passere den. Det er flere registrerte kulturminner og SEFRAK-registrerte 
bygninger tilknytning til gårdstunet rett sør for planområdet. Nærmeste fornminne ligger like 
sørøst for planområdet. 
 
- Forurensning/støy, luft, tomtegrunn (miljøplan + T-1442/2016 + T-1520) 
Det er ikke kjennskap til at det i tidligere tider kan ha foregått noe i området, som kan ha 
generert forurenset grunn. 
 
- Vann og avløp 
Det må etableres privat felles vann- og avløpsordning, som knytter seg til offentlig anlegg. 
Usken VA skal koble seg til offentlig VA-ledning på land. Alle må koble seg til innen 5 år iht. 
krav fra kommunen. VA-ledningen er planlagt lagt i ny turveg for gangadkomst til hyttene.  
 
Overvann må håndteres innenfor området Ri9 i kommuneplanen. 
 
- Renovasjon 
Det er felles renovasjon på kaien. 
 
Naturressurser  
 
- Massehåndtering  
Det må sikres massebalanse i planområdet, og terrengbearbeiding må reduseres til et 
minimum. Utbyggingen må planlegges ift. dette. Jord med parkslirekne skal ikke flyttes. 
Området innenfor 10 meter fra de eksisterende plantene må tildekkes med to lag ekstra tykk 
duk, som så dekkes med rene masser. Hele området må vises med en hensynssone på 
plankartet. Det må beskrives i planbeskrivelsen hvordan en skal håndtere området med 
parkslirekne, og biolog må fastsette spredningsområdet. Reguleringsplankartet bør vise en 
hensynssone der tiltak ifm. arten må gjennomføres. 
 
Parkslirekne er en av verdens 100 mest invaderende planter, som er sortelistet og absolutt 
ikke må spres. Graving gjennom området med parkslirekne må skje med strenge 
forhåndsregler ift. å ikke spre planter, plantedeler, røtter, frø eller jord utenfor området der 
den i dag vokser. Det innebærer blant annet spyling av maskiner som kjører gjennom eller ut 
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av området der planten vokser. Dette gjelder også et område på 10 meter utenfor området der 
planten vokser. 
 
- Matjord  
Det skal ikke bygges på den delen av Ri9 som ligger innenfor overflatedyrka areal. Matjord påvirkes 
dermed ikke av planforslaget. Rene jordmasser fra planområdet som blir til overs skal, hvis mulig 
brukes til jordforbedring på eksisterende jordbruksområder. Dette må sikres i bestemmelsene.  

- Jordbruk  
Det må ikke plasseres hytter, gjøres terrengbearbeiding eller annet som forhindrer adkomst med 
traktor og husdyr til tilgrensende eksisterende beiter. Det anses ellers ikke å være opplagte konflikter 
med landbruksdriften, som består av sauehold på 20-30 dyr inklusiv lam. 
 
Samfunn 
 
- Friluftsliv/grønne interesser  
Det går ingen tursti gjennom eller forbi planområdet. Gangadkomsten til de nye hyttene har 
ingen påkobling til et eksisterende sti/turstinett, og det er ikke naturlig å etablere nye stier i 
området. 
 
- Barn og unges interesser i planområdet  
Det er ikke tilrettelagt for barns lek i planområdet i dag. Planområdet er lite, og omgitt av 
natur og landbruksområde. Arealet mellom og skogen tilgrensende til hyttene, vil kunne 
benyttes til naturlig lek. 

 
Uteoppholdsarealer mellom fritidsboligene skal gis et naturlig preg, uten større terrenginngrep 
og uten å tilføre ikke stedegne arter. Disse arealene må eies i fellesskap av hytteeierne. 
 
- Transport, adkomst og parkering  
Det er atkomst med rutebåt og videre gangadkomst fra kai til hyttene. Det skal ikke anlegges 
bilveg eller parkering til eller for hyttene. 
 
Atkomst til hyttene skal opparbeides som gruset turveg og tilknyttes Uskaveien i sørøst. 
Denne må, sammen med VA-ledningen og tilgang til strøm, planlegges slik at den medfører 
minst mulig inngrep i terreng og vegetasjon. Eksisterende større trær langs traseen skal i 
utgangspunktet beholdes. En må forsøke unngå området med parkslirekne, og gjøre minst 
mulig inngrep i dette området. Anleggsvei må planlegges slik at en bruker eksisterende veg til 
Uskaveien 125, og medføre minst mulig inngrep i eksisterende terreng og vegetasjon. 
Tomtene innenfor planområdet planlegges opparbeidet samlet, selv om utbyggingen kan bli 
trinnvis. 
 
Det er ikke knyttet båtplasser til tomtene. 
 
- Estetikk  
I den grad en ønsker å etablere ulike typer hytter, så må en sørge for at de passer sammen i 
uttrykk og farge. Det kan lages detaljerte bestemmelser, som gir rom for større variasjon enn 
det en kan få til gjennom felles bestemmelser. 
 
- Folkehelse   
Planområdet er forholdsvis flatt. Det er ønskelig å sikre tilgjengelighet og universell 
utforming så langt som mulig. 
 
- Samfunnssikkerhet  
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Overvann må håndteres innenfor området Ri9 til fritidsbebyggelse i kommuneplanen. 
Det må utarbeides ROS-analyse tilpasset størrelsen på planlagte tiltak. 
 
MEDVIRKNING  
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte skal ligge med varsel om oppstart av planarbeid, 
eller gjøres tilgjengelig digitalt via kommunens hjemmeside. 
 
PLANAVGRENSNING OG BYGGEGRENSER  
Planområdet omfatter området Ri9 i kommuneplanen (2019-2035) tilgrensende skogholt, og 
trase for gangadkomst og VA-trase. Område for midlertidig anleggsvei er ikke tatt med 
innenfor planavgrensningen. 
 
REKKEFØLGEKRAV 
Anleggsvei må etableres før annet arbeid kan starte, og bør vises i en illustrasjon i 
planbeskrivelsen. Det må lages en plan for håndtering av parkslirekne, som gjøres bindende 
gjennom planbeskrivelsen og bestemmelsene. Kartlegging av naturtyper må skje før en kan 
gjøre inngrep i skogkledd område innenfor plangrensen. 
 
ILLUSTRASJONER  
Se tidligere omtale under overskriftene landskap og rekkefølgekrav.   
 
KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING 
Nei 
 
UTBYGGINGSAVTALE 
Nei 
 
FREMDRIFTSPLAN 
For å sikre en god planprosess forutsetter kommunen at det avholdes arbeidsmøter underveis. 
Saksbehandler lager en fremdriftsplan i samråd med tiltakshavers konsulent. Dersom frister 
ikke overholdes går det ut over saksbehandlingstiden og fremdriftsplanen må revideres. 
 
GEBYR 
Reglement for gebyr i arealplansaker (kfr. Startpakken). Gebyret betales av:  
Henrik Kolnes, Granittveien 3, 4100 Jørpeland. Faktura kan sendes til: 
as@husutviklingbygg.no 
 
KONKLUSJON 
 
- Planarbeidet kan fremmes som reguleringsplan. 
- Startpakke bestilles på oppstartsmøtet. 
 
Det er minimum 4 uker høring av oppstartsvarsel. 
 
 
Sandnes, dato 10.09.2019 
 
Referent: Robijne Verstegen 
 
 
Oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering, og saken forutsettes godt opplyst før 
møtet finner sted. Alle vurderinger fra planavdelingen er faglige og basert på mottatt 
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informasjon fra søker. Forslag til endringer av planinitiativ etter oppstartsmøte, 
naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske vedtak m.v. 
vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis. 
Kommunens tilbakemelding vil da måtte justeres iht. endrede/nye forutsetninger. 
 


