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Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering for  
Høgevollstubben 10 m.fl., Sandnes kommune  

 
 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av Rogaland Bolig 
AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for Høgevollstubben 10 m.fl., Sandnes kommune, med 
planID 202013. 
 
Planområdet er på ca. 1,4 daa og omfatter eiendommene gnr./bnr. 38/324 og del av 38/830.  
Formålet med planforslaget er å legge til rette for småhusbebyggelse i form av inntil fire boenheter 
fordelt på to bygg. Byggene planlegges i to etasjer + underetasje, der øverste etasje vil være 
inntrukket. 
Atkomst til planområdet vil bli sørøst for planlagt bebyggelse, fra Høgevollstubben - som via 
Høgevollsveien er koblet til Gravarsveien. Høgevollstubben er en blindveg, og det legges også opp til 
å etablere snuhammer innen planområdet.  
Det vil bli lagt opp til gode uteoppholdsarealer for boligene innenfor planen, hvor krav til størrelse, 
samt om minimum 50% sol kl.15 vårjevndøgn og kl. 18 sommersolverv blir lagt til grunn.  
 
Planområdet er disponert til bolig i kommuneplan for Sandnes. Det har tidligere blitt påbegynt et 
planarbeid som ble stoppet før det ble fremmet for 1.gangsbehandling (plan 2012 108), området er 
dermed uregulert.   
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 kommuneplan og det vurderes å ikke få 
vesentlig virkning for miljø og samfunn. 
 
I samsvar med plan- og bygningslovens §17-4 varsles det samtidig om at arbeid med 
utbyggingsavtale for omtalt område settes i gang. 
 
For mer utdypende informasjon om planforslaget, se oppstartsmøtereferat og planinitiativ på 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: marie.mjaaland@prosjektil.no innen 10.02.2021. Spørsmål kan også svares på telefon: 
977 54 658.  
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 

  ____________  
Marie H. Mjaaland  

  
 
Vedlegg: 
Varslingskart  
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