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Til Adressater 
 

Stavanger, 12.02.2021 
 
 

MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID 

 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av EH Eiendom AS, 

oppstart av arbeid med detaljregulering for del av gnr. 102 bnr. 181, Trøngsla, Flekkefjord kommune, 

med planID 4207.202005.  

 

Planområdet er på ca. 7 daa og omfatter eiendommen 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. Planområdet ligger ca. 2,5 km øst for Flekkefjord sentrum. 
Formålet med planforslaget er å utvikle området slik at det i stor grad er i tråd med gjeldende 
områdeplan. Atkomst til planområdet vil bli fra E39 via Trøngsla. 
 
Planområdet er disponert til kombinert formål forretning/kontor/industri/tjenesteyting, samt 
vegetasjonsskjerm og parkeringsareal. Det ønskes regulert til kombinert formål 
forretning/kontor/tjenesteyting.  
 
Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og utløser ikke krav 
til konsekvensutredning. Tiltaket er i stor grad 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. 
 
For mer utdypende informasjon om planforslaget, se oppstartsmøtereferat og planinitiativ på 
Flekkefjord kommunes nettside og på Prosjektils nettside (www.prosjektil.no) under kunngjøringer. Her 
beskrives planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende områder ytterligere.  
 
Eventuelle innspill sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: 
petter.skogen@prosjektil.no innen 12.03.2021, med kopi av innspill til Flekkefjord kommune på e-
post: post@flekkefjord.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  

 
_____________  
Petter Skogen   
 

 
 
 
Vedlegg: 
Varslingskart  
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