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1. Formålet med planendringen 

Formålet med planen er å få regulert et felt for fritidsbebyggelse i planområdet. Tiltakshaver 
ønsker å etablere 5 hytter, samt atkomstvei til feltet. 
 
 

2. Planområdet i dag 
 
Planområdet ligger på øya Usken, ca. 2 km 
nordvest for Hommersåk, og ca. 12 km nordøst for 
Sandnes sentrum. 
Planområdet står i dag som ubrukt naturområde 
med skog, og en mindre del er opparbeidet dyrket 
mark. 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. For øvrig 
grenser det til dyrket mark. 
Omkringliggende områder er ellers preget av 
naturlig terreng. Planområdet er på ca. 7 daa og  
omfatter deler av gnr/bnr. 96/1. 
  

 
 

Figur 1 - Planområdet i dag. 

Planområdet 
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3. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Det planlegges oppføring av 5 hytter innenfor planområdet. Hyttene vil ha tilhørende 
terrasser – utover dette vil uteoppholdsarealer bli bevart med et naturlig preg uten større 
terrenginngrep. 
Atkomst til feltet vil opparbeides som grusveg og tilknyttes Uskaveien i sørøst.  
 
 
 

4. Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Planområdet vil deles i 5 tomter, hver av disse på omkring 1 daa. Hyttene planlegges oppført 
i to etasjer uten kjeller. Maks møne og gesimshøyde vil være i tråd med kommuneplanens 
bestemmelser for fritidsbebyggelse. Hyttene vil tilpasses eksisterende bebyggelse i 
nærområdet, som har grunnflater på 80 – 130 m². 
Terrasser vil hovedsakelig anlegges på bakkeplan. Utover etablering av terasser/plattinger vil 
naturlig terreng og vegetasjon i området i størst mulig grad bevares. 
 
 
 

5. Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Det planlegges hytter oppført i god arkitektonisk kvalitet som skal være tilpasset 
omkringliggende landskap når det gjelder plassering i terrenget og ved fargevalg på 
utvendige overflater. Hyttene vil ha en moderne standard, og tilkobles privat anlegg for vann- 
og avløp (Usken VA AS). 
 
 

6. Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 
Hyttene tilpasses omkringliggende terreng og natur gjennom fargevalg og bruk av materialer. 
Det vil vektlegges å gi hyttene et uttrykk som er godt tilpasset omkringliggende natur. 
Hyttene blir liggende i et svakt hellende terreng. De vil være synlige fra det tilgrensende 
gårdstunet i sør og fra hyttefeltet i nord, men de vil ikke få noen fremtredende siluettvirkning.  
 
 
  
 
 
 

Figur 2 - Løsmassekart som viser at planområdet består av 
tynn til tykk morene (temakart-rogaland.no) 
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7. Forhold til kommuneplan, områdeplan og reguleringsplan. 
I den nye kommunedelplan for Sandnes er området disponert til fritidsbebyggelse med 
feltnavn Ri9. Resterende arealer i og nær området er disponert til LNF-områder og 
fritidsbebyggelse.  
 

 
 

8. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 
Ifølge miljostatus.no finnes det ingen fremmende eller truede plantearter-, og det er ingen 
vernede naturtyper i området. Hyttene vil ikke plasseres i området som i dag er dyrket mark. 
 
Det finnes heller ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet, men i tilknytning til 
gårdstunet rett sør for planområdet er det flere registrerte kulturminner og SEFRAK-
registrerte bygninger.  
Nærmeste kulturminne ligger rundt 50 meter sørøst for planområdet.  

 
 

9. Risiko, sårbarhet og samfunnssikkerhet 
Deler av planområdet inneholder dyrkbar jord. Ifølge miljostatus.no er radonforekomsten 
moderat til lav i planområdet. Det vil i planarbeidet utarbeides en ROS-analyse for å ivareta 
disse og andre ROS-tema. 
 
 

Figur 3 - Utsnitt fra gjeldende kommuneplan i Sandnes kommune (2019-2035) 

Figur 4 - Registrerte kulturminner i nærområdet (miljostatus.no). 
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10. Prosess for medvirkning, varsling og berørte offentlige organer 
Planforslaget vil bli varslet og hørt iht. gode prosedyrer etter plan- og bygningsloven. 
Planforslaget vurderes ikke å berøre særskilte offentlige organer. 
 
 

11. Vurdering i forhold til behov for konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i forhold til §8 og §10 i forskrift om konsekvensutredninger og 
vurderes å ikke omfattes av forskriften. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan. 
 
 
 
Stavanger, 23.05.2019 
 
Med vennlig hilsen 
PROSJEKTIL AREAL AS 
 
 
 
 
Marie H. Mjaaland 
Tlf. dir: 977 54 658 
E-mail: marie.mjaaland@prosjektil.no 


