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Melding om oppstart av arbeid med detaljregulering for  
felt B29, Tjøtta, med planID 2020 
Klepp kommune  

 
 
 
 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av STI Eiendom AS 
og Øster Hus AS, oppstart av arbeid med detaljregulering for felt B29 Tjøtta, med planID 2020, 
Klepp kommune.  
 
Planområdet er på ca. 70 daa og omfatter eiendommene gnr./bnr. 18/9,18/470, 18/541, 18/6, 18/111 
og 18/438. 
Formålet med planforslaget er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus, 
flermannsboliger og eneboliger i 2-3 etasjer. Det skal også opparbeides lekeplasser og felles 
uteoppholdsarealer innenfor planområdet i tråd med overordnede føringer.  
 
Hovedatkomst til planområdet vil bli fra Eskervegen i øst, mens en mindre del av området vil ha 
atkomst fra Tjøttavegen i sørvest. Det legges også opp til at fire eneboliger kan ha atkomst fra 
Kåsenvegen. 
 
Planområdet er disponert til bolig som felt B29 i kommuneplan for Klepp, og er regulert til bolig, 
kvartalslek og friområde i områdeplan for Tjøtta B27 og B29.  
Det er også et kulturminne delvis innenfor planområdet som i områdeplanen er regulert til friområde. 
Forslaget vil være i tråd med overordnede føringer nedsatt i kommuneplan og gjeldende områdeplan 
for feltet. 
 
Innenfor planavgrensningen ligger det i dag et gårdstun med to eneboliger og driftsbygninger. Utover 
dette består planområdet av dyrket mark og naturområde.  
 
Klepp kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert at planforslaget ikke kommer inn under §8 
og §10 i forskrift om konsekvensutredninger, og at det dermed ikke utløser krav til 
konsekvensutredning. Tiltaket er i samsvar med overordnet plan 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 og går parallelt med reguleringsarbeidet. 
 
Oppstart av planarbeidet blir varslet i Jærbladet og på Klepp kommunes hjemmeside 
www.klepp.kommune.no under BYGG, MILJØ OG NÆRING → PLANAR → 
REGULERINGSPLANAR. Det legges også ut på Prosjektils nettside (www.prosjektil.no) under 
kunngjøringer.  
 
Eventuelle innspill og spørsmål kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, 
eller e-post: marie.mjaaland@prosjektil.no innen 27.10.2020. Spørsmål kan også svares på telefon: 
977 54 658.  
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Kopi av innspill sendes til Klepp kommune, Postboks 25, 4358 Kleppe, eller på e-post: 
postmottak@klepp.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.  
 
Saksframlegg med vedlegg som skal til politisk behandling, vil bli lagt ut en uke før møtet på 
www.klepp.kommune.no under POLITIKK OG INNSYN → MØTEKALENDER MED 
SAKSDOKUMENT → Velg aktuell måned, og velg Hovudutval for samfunn og kultur. 
  
 
 
Med vennlig hilsen 
PROSJEKTIL AREAL AS 
  
 

______________  
Marie H. Mjaaland  

  
 
 
Vedlegg: 
Varslingskart  
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