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Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering av gnr 96 bnr 1 
til fritidsbebyggelse, Usken  
PlanID 2019 13 
 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, på vegne av Henrik Kolnes 
m.fl., oppstart av arbeid med detaljregulering for hyttefelt på Usken, Sandnes kommune.  
 
Planområdet er på ca. 12 daa og er en del av eiendommen gnr.96, bnr.1. Det ønskes innregulert et 
hyttefelt med 5 hytter, samt ny gangveg som gir atkomst til disse. 
Gangvegen vil opparbeides som grusvei fra Uskaveien.  
I utforming av hyttene vil tilpasning til den eksisterende bebyggelsen på øya vektlegges. 
Det legges opp til gode private uteoppholdsarealer med terrasser tilknyttet hyttene. Utover dette vil 
naturlig terreng og vegetasjon videreføres i stor grad. 
 
For mer utdypende informasjon om planforslaget, se oppstartsmøtereferat og planinitiativ på Sandnes 
kommunes nettside: https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/plan2/reguleringsplan-
under-arbeid/. Her beskrives planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende natur og terreng 
ytterligere. 
 
Planområdet er disponert til fritidsbebyggelse og LNF-område i gjeldende kommuneplanen for 
Sandnes. Hyttene planlegges innenfor området som er avsatt til fritidsbebyggelse. Det foreligger ingen 
reguleringsplan for området i dag. 
 
Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav 
til konsekvensutredning. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan og det vurderes å ikke få vesentlig 
virkning for miljø og samfunn. 
 
Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: 
marie.mjaaland@prosjektil.no innen 15.10.2019. 
 
Mottatte merknader til melding om oppstart blir ikke besvart i eget brev, men de blir vurdert og 
kommentert ved planutarbeidelsen og når planforslaget legges fram til politisk behandling. Varsel om 
planoppstart framgår også på kommunens nettside. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
PROSJEKTIL AREAL AS 
  
 

______________  
Marie H. Mjaaland  

  
 
 
Vedlegg: 
Varslingskart  
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