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Planinitiativ  

 

Reguleringsplan for Tjøtta B29 

Klepp kommune 

 

1. Formålet med planforslaget 

Formålet med planforslaget er å legge til rette for bolig med tilhørende anlegg som 

atkomstveger, lekeplasser og fellesarealer i planområdet. 

 

2. Planområdet i dag 

Planområdet er på ca. 65 daa, og 

ligger på Tjøtta i Klepp 

kommune, omkring 650 meter 

nordvest for Bryne sentrum. 

De aktuelle eiendommene er 

regulert til bolig, kvartalslek og 

friområde i områdeplan for Tjøtta 

B27 og B29.  

Det ligger i dag seks eneboliger 

mot nordvestlig plangrense, en 

enebolig i sørvest, og et 

gårdstun med to eneboliger og 

en låve sentralt i planområdet.  

I tillegg pågår en byggesak for 

oppføring av enebolig i nordvest.  

Alle boligene i området skal 

bevares, men låven planlegges 

revet. 

 

Utover dette består planområdet 

av dyrket mark og naturområde.  
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3. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Planområdet ønskes tilrettelagt for konsentrert 

småhusbebyggelse i form av rekkehus og 

flermannsboliger. 

Det skal opparbeides lekeplasser og felles 

uteoppholdsarealer innenfor planområdet i tråd med 

overordnede føringer. Det vil legges til rette for 

private- og felles uteoppholdsareal med høy kvalitet 

og gode solforhold.  

Atkomst til planområdet vil bli fra planlagt vei o_V1 

(områdeplanen) fra øst, og fra Tjøttavegen i sørvest. 

I tillegg ønsker grunneier av gnr/bnr 18/9 at 

eksisterende atkomstveg fra Kåsenvegen til 

gårdstunet opprettholdes. Ellers vil interne veger 

løses med fokus på trafikksikre løsninger, hvor 

fotgjengere og syklister prioriteres. 

 

4. Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Det legges opp til en utnyttelse på 3 boenheter pr. daa, i tråd med føringer fra områdeplanen. 

Det planlegges for rekkehus og flermannsboliger i 2-3 etasjer, som vil være godt tilpasset 

tilliggende eneboligfelt i vest og til den planlagte konsentrerte småhusbebyggelsen i øst (felt 

B27 i kommuneplanen). 

 

5. Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Universell utforming vil være et bærende prinsipp innenfor planområdet, og det legges opp til 

moderne boliger med god kvalitet. 

Det legges opp til parkeringsdekning i tråd med områdeplanen med 2 parkeringsplasser for 

bil for eneboliger og rekkehus, og 1,5 for firemannsboliger. Det skal legges til rette for 3 

parkeringsplasser for sykkel pr. boenhet. Parkering ønskes løst som en kombinasjon av 

fellesanlegg på bakken og parkering på egen tomt. Trafikksikkerhet og gode bomiljø vil være 

avgjørende for valg av parkeringsløsninger. 

 

6. Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser 

Terrenget i omkringliggende områder er forholdsvis flatt, mens det innenfor 

planavgrensningen er en liten stigning opp til gårdstunet sentralt i planområdet 

(Hesthaugen). Eksisterende landskapsform vil i stor grad bevares. 

Nærliggende bebyggelse består hovedsakelig av eneboliger, med innslag av noen få 

flermannsboliger, de fleste i to etasjer. 
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Planlagt bebyggelse er godt tilpasset omkringliggende boliger når det gjelder høyder og 

volum, og vil få et moderne uttrykk når det gjelder utforming og stil. Det vil legges til rette for 

god variasjon innen planområdet – både når det gjelder boligstørrelser, materialvalg og 

takform – der det åpnes for saltak, pulttak og flatt tak. 

Eneboliger og rekkehus planlegges i 2-3 etasjer, og leilighetsbygg (firemannsboliger) 

planlegges i to etasjer. 

Ved å legge utnyttelse på ca. 3 boliger pr. daa, oppnås godt med luft og lys mellom boliger, 

og det ligger til rette for hagedybder på minimum 10 meter. 

 

7. Forhold til kommuneplan, områdeplan og reguleringsplan. 

Planforslaget vil være i tråd med regionalplan for Jæren sine retningslinjer for parkering, med 

1.8 plasser pr. boenhet. Retningslinjer for tetthet, anbefalt typologi og krav til 

uteoppholdsareal er ute på høring til 20. juni, som en del av fase 2 av revisjon av 

Regionalplan. I høringsutkastet heter det at for nye boligområder i randsonen til større 

tettsteder bør tomteutnyttelse være 60-100%. Krav til felles uteoppholdsareal i `øvrige 

områder` bør være 30-50 m². Det stilles også krav om møteplass for alle (nærlekeplass) og 

områdelekeplass (kvartalslekeplass). Samtlige føringer vil følges godt opp i planforslaget. 

Planområdet er disponert til bolig i kommuneplan for Klepp. 

Følgende bestemmelser fra kommuneplanen vurderes mest 

relevante for reguleringsarbeidet: 

• For hver boenhet skal det være minst 1,5 
biloppstillingsplasser og 0,5 gjesteparkeringsplasser.  

• Det skal være minst 3 sykkelparkeringsplasser per 
boenhet. 

• Alle boenheter skal ha minste felles uteoppholdsareal på 
minimum 50 m2.  

• Felles uteoppholdsareal skal ha trafikksikker atkomst fra 
boenhetene og være skjermet fra trafikk, forurensing og støy, samt ha godt innsyn. 
Minimum 50% av uteoppholdsarealet skal ha sol ved vårjevndøgn kl. 15.00. 

• Overvann skal håndteres ved kilde med naturlig infiltrasjon og fordrøyning. Ny 
utbygging skal ikke føre med seg økt avrenning til avløpsnett. All utbygging skal 
ivareta sikker flomvei. 

For felles uteoppholdsarealer vil Regionalplanens retningslinje om 30-50 m² legges til grunn 

for planforslaget. Øvrige bestemmelser fra kommuneplanen følges godt opp. 

Områdeplanen for Tjøtta B27 og B29 regulerer planområdet til bolig, friområde, kvartalslek, 

veg, gang- og sykkelveg og renovasjon. 

Viktige bestemmelser fra områdeplanen omfatter: 

• Gode gangforbindelser til- og gode solforhold på lekeplasser 

• 15% av boenheter skal utformes som forberedt for universell utforming, 35% skal 

utformes som tilgjengelige boliger. 

• Minimum 5% av parkeringsplasser i fellesanlegg skal tilrettelegges for 

bevegelseshemmede 
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• Eneboliger og rekkehus skal ha minst 2 parkeringsplasser, firemannsboliger skal ha 

minst 1,5. Minimum 3 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. 

• Tetthet 3-5 boliger pr. daa (150-252 boenheter innenfor felt E1-3). 

• E1 og E3 skal ha adkomst fra Eskervegen, E2 kan ha adkomst fra Tjøttavegen 

• Byggehøyder- Saltak:  mg/mm 7/9,5 meter 

 Flatt tak:  mg 7 meter 

 Pultttak:  lg/mg 6,5/9,5 meter 

Områdeplanen stiller rekkefølgekrav som knyttes til brukstillatelse innen felt E1-E3 (B29 i 

kommuneplanen), de mest omfattende er listet opp under: 

- Opparbeiding av undergang  

- Etablering av snuhammer for renovasjonsbil i enden av o_V1 

- Nytt VA-anlegg langs Eskeren skal være etablert 

- Friområder og kvartalslekeplasser skal være etablert 

- O_GS3 mot Kåsenveien og o_GS8 langs Tjøttavegen skal være etablert 

- Trygt krysningspunkt over Tjøttavegen 

Bestemmelsene fra områdeplanen vil følges godt opp. 

 

8. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Ifølge temakart-rogaland.no er det registrert kysthumle som er en nær truet art innenfor 

planområdet. Det finnes ingen fremmende eller truede plantearter innenfor området. 

Følgende viktige hensyn og interesser berøres av planarbeidet: 

- Kart over markfuktighet i området viser hvor der er størst sannsynlighet for økt 

fuktighetsinnhold i marka.  

- Store deler av planområdet består i dag av dyrket mark 

- Det er registrert svært god jordkvalitet her.  
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Nærmeste kulturminne er en gravhaug 

som ligger delvis innenfor planområdet. 

Kulturminnet ligger innenfor det som i 

områdeplanen er regulert til friområde, og 

det vil ivaretas gjennom plankart og 

bestemmelser i planforslaget.  

Det finnes også flere rundhauger i 

nærområdet. 

 

 

 

 

 

 

9. Risiko, sårbarhet og samfunnssikkerhet 

Det vil i planarbeidet utarbeides en ROS-analyse for å ivareta risiko 

og sårbarhet. Forut for ROS-analysen vil det bli utarbeidet ROS-

sjekkliste for å identifisere ROS-tema. Området ligger over marin 

grense. Løsmassekartet viser at det meste av området består av 

breelvavsetning, og at det er en mindre flekk med torv og myr sør i 

feltet. Området ligger på kote +34 til +39 og er med andre ord høyere 

enn forventet havnivåstigning. Tjøttavegen som går langs sørvestlig 

plangrense har en ÅDT på 2200, og medfører at en liten del av 

planområdet her havner i gul støysone. Kåsenvegen som går langs 

nordvestlig plangrense er en mindre trafikkert veg hvor det ikke er 

registrert ÅDT.  

 

10. Prosess for medvirkning, varsling og berørte offentlige organer og 

berørte parter 

Planforslaget vil bli varslet og hørt iht. gode prosedyrer etter plan- og bygningsloven. 

Planforslaget vurderes ikke å berøre særskilte offentlige organer. Tilgrensende naboer vil bli 

hørt på vanlig måte. 

 

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 og det 

vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn etter § 10 a-h. 
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12. Tema som ønskes diskutert på oppstartsmøtet 

- Om dagens atkomstveg til eksisterende boliger kan/bør opprettholdes 

- Planavgrensning – spesielt innstilling til om eneboligtomter mot nord skal inngå, og 

om pågående byggesak medtas eller holdes utenfor 

- Rekkefølgekrav - opparbeidelse av gang/sykkelveg mot sørvest (o_GS8) 

 

13. Vedlegg 

1. Tjøtta B29 Skisse – illustrasjonsplan: Foreløpig skisse av organisering av bebyggelse 

 

 

Stavanger, 07.07.2020 

 

Med vennlig hilsen 

PROSJEKTIL AREAL AS 

 

 

 

Marie Mjaaland 

Tlf. dir: 977 54 658 

E-mail: marie.mjaaland@prosjektil.no 
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