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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 201907 Detaljregulering for Vågsgata 41, Sandnes. 

Planområdet er på ca. 10,5 daa og omfatter eiendommen gnr.111, bnr.1111,1112, 1113, og 1114.  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse eksisterende bygg innenfor tomten 
med 2-3 etasjer. De nye lokalene skal benyttes til kontorlokaler. Områdeplanen viser en oppdeling av 
området i 2 byggefelt med offentlig gangforbindelse mellom. Siden eksisterende bygg er relativt nytt 
og har langsiktige leiekontrakter ønskes det i stedet å legge til rette for en gang forbindelse på 
bakkeplan gjennom bygget. Plassering, bredde og høyde på denne gangforbindelsen vil fastsettes i 
reguleringsplanen. Eksisterende kontorer samt handel/bevertning i første etasje er tenkt videreført og 
utvidet. Deler av dagens parkeringsanlegg ønskes videreført, men øvrige ønskes bygget om til kontor. 
Reguleringsplanen vil legge opp til at p-norm på sikt samsvarer med overordnet norm for parkering.   

Planområdet er i dag bebygd og består av ett sammenhengende bygg. Bygget er i bruk til 
dagligvarebutikk, kontorer, parkering og noe servering/bevertning. En del av takarealene er i dag i 
bruk til parkering. 

I kommuneplanen for Sandnes henvises det til områdeplan for Sandnes indre havn. Områdeplanen 
viser området som to separate felt sentrumsformål og bebyggelse- og anleggsformål kombinert med 
andre angitte formål med torg i mellom.  

Planavdelingen i Sandnes har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning, jf. 
oppstartsmøtereferatet. 

For mer utdypende informasjon om planforslaget, se planinitiativ på Sandnes kommunes og 
Prosjektils nettsider. Her finnes prinsippskisser av bebyggelsen, og kvaliteter i planforslaget samt at 
påvirkning på omkringliggende område beskrives ytterligere. 

Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: 
martin.lillesand@prosjektil.no innen 02.08.2019.  
 
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/Regards, 
  
 
 
Martin Lillesand 
Prosjektil Areal AS 
Mobil: 901 85 266 

 
  
Besøk oss på www.prosjektil.no eller Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger 


