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Til berørte parter 

       

Sandnes, 23.05.2022 

 

 

 

 

VARSEL OM PLANOPPSTART FOR PLANID 2022001 DETALJREGULERINGSPLAN  

SULESKARD FJELLGÅRD – KINNEKRONA – ETABLERING AV HYTTEFELT, GNR/BNR 

1/8 OG 115/4 

 

Eiendom:  Gnr/bnr 1/8 og 115/4, Suleskard, Sirdal kommune 

Tiltaks art:  Detaljregulering 

Plankonsulent: Teknaconsult AS 

Forslagsstiller: Favoritthytten AS 

Planid:   2022001 

 

Det varsles herved om planoppstart iht. plan og bygningsloven § 12-8. Følgende reguleringsarbeider er 

satt i gang: Detaljregulering for Suleskard Fjellgård – Kinnekrona – Plan-ID 2022001. 

 

Planområde 

Planområdet består av eiendommene gnr/bnr 1/8 og 115/4. Eiendom med gnr/bnr 115/4 omfatter 

Suleskardveien (Fv. 450). Området for hyttefeltet er avsatt som fritidsbebyggelse i kommunedelplan 

Sirdal Nord. Planområdet har et areal på ca. 221 daa. Hyttefeltet omfattes av område 1_7 i 

kommunedelplanen. 

 

Formål 

Arealformål som foreslås er: Fritidsbebyggelse, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, landbruk-, 

natur- og friluftsområde. Listen er ikke uttømmende. 

 

Planforslag  

Planforslaget legger til rette for å etablere nytt hyttefelt i Suleskard Kinnekrona. Det planlegges å 

etablere ca. 30-40 fritidsboliger og tilhørende funksjoner som vei, parkering, friluftsområder, skiløyper 

mm.  

 

Utbyggingsavtaler 

Det er hjemmel for utbyggingsavtale for gjennomføring av denne planen. Utbygger kontakter 

kommunen for å avtale tidspunkt for å gjennomføre forhandlinger for utbyggingsavtale.  

 

Berørte parter 

Likelydende kunngjøring sendes til naboer, kjente grunneiere og rettighetshavere, berørte 

høringsinstanser og offentlige myndigheter. En ber om at eventuelle leietakere blir informert. 

 

Videre planprosess 

I utarbeidelsen av planforslaget vil mottatte merknader til planvarselet bli vurdert og kommentert. 

Planforslaget legges frem for behandling i kommunens faste utvalg for plansaker. Deretter skal 

planforslaget godkjennes politisk for så å legges ut til offentlig ettersyn. Det er da anledning til å gi 

uttale til forslaget. 
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Merknader til planvarselet 

Eventuelle merknader eller kommentarer til planvarselet sendes skriftlig til post@teknaconsult.no eller 

Teknaconsult AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes. Kopi av merknaden sendes skriftlig til 

post@sirdal.kommune.no eller Sirdal kommune, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad. Vennligst oppgi 

plan-ID og eget gnr/bnr ved innsending av merknad.  

 

Merknadsfrist 

Frist for merknader eller kommentarer må være plankonsulent i hende innen utgangen av 27.06.2022. 

 

Med vennlig hilsen 

Teknaconsult AS 
 

 

 

      

Anja Helvig 

anja@teknaconsult.no  

 

Kopi til forslagsstiller. 
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