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Melding om oppstart av reguleringsarbeid og forslag til 
planprogram - Detaljregulering for Fabrikkveien 168, Skjæveland, 
Sandnes kommune - 202004 

 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS, i privat regi, oppstart av arbeid 
med detaljregulering for Fabrikkveien 168, Skjæveland, Sandnes kommune, med planID 202004. 
 
Planområdet er på ca. 3,4 daa og omfatter eiendommen gnr./bnr. 52/154. 
 
Hensikten med planarbeidet er å tilbakeføre et område til bolig. Eiendommen var regulert til bolig i en 
periode fra -89 til -01, og har vært avsatt til næring i gjeldende kommuneplan siden 2002, og industri 
og delvis parkbelte i gjeldende reguleringsplan siden 2001. Det skal ikke bygges nye boliger i 
området, men reguleringen skal avstemmes med virkeligheten.  
 
Planområdet er disponert til fremtidig næringsbebyggelse i kommuneplan for Sandnes 2019-2035. 
Arealet langs grensa mot Vagleskogen som er regulert til parkbelte i industristrøk, er en sone på 12 og 
8 meters bredde. 
 
Eiendommen er i gjeldende reguleringsplan for industriområde ved Skjæveland Cementstøperi AS - 
planID 2001112, vedtatt 24.02.2004, regulert til formål industri, og delvis også parkbelte i 
industriområde.  
 
Reguleringsplanforslaget er i strid med kommuneplanen og gjeldende reguleringsplan. Planforslaget 
legger til rette for at eksisterende enebolig med tilhørende bebyggelse kan fortsette å være i bruk som 
enebolig i fremtiden. Planområdet reguleres i hovedsak til boligformål, i tillegg til kjøreveg.  
 
Ansvarlig myndighets vurdering av KU-plikt er at planarbeidet utløyser krav om KU, og forslag til 
planprogram sendes på høring og blir utlagt til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovas 
§ 12-9. Forslag til planprogram er vedlagt.   
 
For mer utdypende informasjon om planforslaget, se Sandnes kommunes nettside og på Prosjektils 
nettside (www.prosjektil.no) under kunngjøringer. Her beskrives planforslaget og dets innvirkning på 
omkringliggende områder ytterligere.  
 
Eventuelle innspill og spørsmål kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, 
eller e-post: margrete@prosjektil.no innen 11.09.2020. Kopi av innspill sendes til Sandnes kommune 
på e-post: postmottak@sandnes.kommune.no. 
 
Mottatte merknader og innspill til melding om oppstart vil ikke bli besvart direkte, men blir vurdert i 
planutarbeidelsen og kommentert når planforslaget legges fram til politisk behandling.  
 
Med vennlig hilsen 
PROSJEKTIL AREAL AS 
  

___ 
_______ ____  
Margrete S. Steen  
 
Vedlegg: 
Varslingskart  
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