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Informasjon om planinitiativet 

 

Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 1. 

 

1. Formålet med planforslaget (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 

Gjeldende reguleringsplan for området er en områdeplan fra 2011. I denne planen er området 

regulert til kombinert bebyggelse for forretning/kontor/industri/tjenesteyting. Området skal 

planeres på tilnærmet nivå med adkomstveien inn til Trøngsla næringsområde. Tillatt BRA = 

10.000 m2 inkl. Parkering. Formålet med planforslaget er å utvikle området slik at det i stor 

grad er i tråd med gjeldende reguleringsplan. Området ønskes regulert til kombinert formål 

forretning/kontor/tjenesteyting. 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
mailto:Marie.mjaaland@prosjektil.no
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2. Planområdet og omgivelser (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 

Planavgrensning og lokalisering 

Foreslått planområdet er på ca. 7 daa., og ligger langs E39, ca. 2,5 km øst for Flekkefjord 

sentrum. Området har atkomst fra E39 via Trøngsla. 

 

 
Figur 1 Planområdets beliggenhet 

Beskrivelse av planområdet 

Planområdet står i dag for det meste ubrukt. Det rommer en grusplass som sporadisk brukes 

til parkering, og vegetasjonsbelte i vest. 

I sørvest grenser planområdet til boligbebyggelse i form av eneboliger. Mot øst grenser 

området til en bilforhandler. Nærliggende bebyggelse er hovedsakelig industri i form av 

forhandlere – voluminøse bygg med lavt aktivitetsnivå. Planområdet ligger helt ved E39 og 

nærliggende områder er skog.  

 

Planområdet omfatter gnr/bnr 102/181 og deler av eiendommene 102/141,102/154, 102/106 

og 300/8. Eiendommene 102/181 og 102/141 innenfor foreslått plangrense eies og disponeres 

av EH Eiendom AS. 
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Figur 2 Planområdet med eiendomsstruktur 

Planområdet starter på kote +75 over marin grense. Eiendommen 102/181 er planert til ca 

kote +76. 

 

Friluftsliv 

Planområdet ligger ikke ved friluftsområder med høy verdi. Det går en sykkelrute langs E39 

som ikke berøres av planen.  

 

Naturverdi  

Det er ikke registrert trua eller fremmede arter innenfor planavgrensning, men registreringer i 

nærområdet viser plante- og fluearter som er definert som sårbare og nær trua. 

 

 
Figur 3 Trua arter 

Andre aktuelle tema  

Det er ikke registrert kulturminner eller viktige landskap innenfor planområdet. I følge ngus 

løsmassekart består grunnen i planområdet av tynt humus-/torvdekke, med lav forekomst av 

radon. Planområdet er delvis støyutsatt grunnet nærliggende E39. 

Svart pelsblomst-flue 

 

Krabbekløver 
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3. Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 

Forholdet til overordna planer og føringer 

− Regionplan Agder 2030. Ivareta næringslivets behov for areal, og legge til rette for at 

virksomheter med mange besøkende lokaliseres i sentrumsområder.  

 

Forholdet til kommuneplan 

Gjeldende kommuneplan er fra 1999 og skal rulleres i løpet av kommende planperiode.  

 

Forholdet til eventuelle reguleringsplaner og retningslinjer 

Gjeldende områderegulering er fra 2011, hvor planområdet er regulert til kombinert formål 

forretning/kontor/industri/tjenesteyting, samt vegetasjonsskjerm og parkeringsareal. 

Vegetasjonsskjermen mot eksisterende E39 foreslås justert i planforslaget. E39 skal flyttes slik 

at den ikke passerer planområdet, det fremstår derfor lite problematisk om det gjøres 

justeringer i vegetasjonsskjermen. Det skal legges til rette 1 parkeringsplass pr. 100m2 

forretnings-, kontor- og industriareal og 1 parkeringsplass pr. 200 m2 lager.  

 

Det settes krav til detaljregulering for næringsområdene N2 og N5-N10. Med 

detaljreguleringen skal det følge snitt tegninger eller terrengmodeller som redegjør for de ulike 

delfeltenes innbyrdes plassering I landskapet, og denne terrengmessige overgangen mellom 

de ulike nivåene. Området skal planeres på tilnærmet nivå med adkomstveien inn til Trøngsla 

næringsområde. Tillatt BRA = 10.000 m2 inkl. Parkering.  

Maksimal mønehøyde for nordre halvdel av feltet settes til 12 m. Maksinal mønehøyde for 

søndre halvdel av feltet settes til 10m. Mønehøyden må ikke overskride kote +86.  

 

 
Figur 4 Gjeldende reguleringsplan 
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Forholdet til eventuelt pågående planarbeid 

Ny E39 er planlagt lenger inn i landet fra Planområdet.   

 

 
Figur 5 Anbefalt ny korridor for E39 markert med rødt og planområdet markert i gult. 

Oppsummering 

Planforslaget vil i stor grad være i tråd med gjeldende reguleringsplan i området.  

 

4. Kort presentasjon av prosjektet/planidèen (Jf. § 1 andre ledd bokstav c,d og e) 

− Formål med planen er å etablere et bygg med butikk, varehandel og kontor. Adkomst til 

planområdet blir fra vegen Trøngsla.  

- Bygget er tenkt oppført med lager/butikk i en høy etasje og 2. etasje for teknisk rom, 

pauserom o.l. Det anslås en maks gesimshøyde til 10 m. 

- Planforslaget legger opp til en utnyttelse på BRA ca. 3000m2 og en parkeringsdekning 

på 2 p-plasser pr. 100m2 som tilsier 60 p-plasser.  

- Fasaden på bygget skal ses i sammenheng med nyoppført / påbygd bilbutikk på 

nabotomten. Nabotomten har en verksteddel oppført i malte betongelementer og en 

butikkdel med fasader i glass og metall. Fasade mot veg vil få et betydelig innslag av 

glass for utstilling. 
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Figur 6: Forslag til plangrense. 

 

5. Virkninger på omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f) 

− Planlagt tiltak vil være tilpasset bebyggelsen nord for planområdet når det gjelder 

høyder og fasaden vil ses i sammenheng.  

 

6. Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 

- Ras og flom: Det er ikke fare for ras eller flom i området. 

- Virksomhet med fare for brann og eksplosjonsfare, samt utslipp 

- Trafikksikkerhet. Flytting av E39 øker trafikksikkerheten i området.  

- Forurensning (støy og luft). Flytting av E39 vil gi betydelig mindre støy og luft 

forurensing.  

- Ifølge ngus berggrunnsgeologi er det moderat til lav forekomst av radon.  

 

Det vil utarbeides ROS-analyse for å vurdere disse og andre relevante ROS-tema. 
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7. Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 

Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger og vurderes 

å ikke omfattes av forskriften. Tiltaket er i stor grad i samsvar med gjeldende reguleringsplan, 

og det vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn etter §10 a-h.  

 

8. Planprosess og samarbeid/medvirkning (Jf. § 1 andre ledd bokstav h, j og k) 

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. 

 

 

Vedlegg 

Vedlegg til planinitiativet: 

1. Vedlegg #1 01 Situasjonskart 

2. Vedlegg #2 02 Situasjonsplan 

 

Stavanger, 03.02.2021 

 

Med vennlig hilsen 

PROSJEKTIL AREAL AS 

 

 

 

Petter Skogen 

Tlf. dir: 468 05 114  

E-mail: petter.skogen@prosjektil.no 

mailto:petter.skogen@prosjektil.no

