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Varsel om planoppstart av arbeid med detaljregulering for PlanID 
R184, Årdal B7 Moen, gnr./bnr. 102/1 og 102/30, Hjelmeland 
kommune  

 
 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektil Areal AS på vegne av Ytrevoll Eiendom AS, oppstart 
av arbeid med detaljregulering for Årdal B7 Moen, Hjelmeland kommune, med planID R184 – MOEN 
BUSTADFELT, Årdal. 
 
Planområdet er på ca. 20 daa og omfatter eiendommene gnr./bnr. 102/1, 102/16, 102/26, og hele eiendom 
gnr./bnr. 102/30 (adkomst). Formålet med planforslaget er å legge til rette for småhusbebyggelse av inntil 20 
boenheter. Oppføringen av boligene planlegges i form av rekkehus, kjeda eneboliger og frittliggende eneboliger 
med tilhørende infrastruktur. Byggene planlegges i 2-3 etasjer, og skal tilkobles offentlig vann og avløp. Det 
legges opp til trinnvis utbygging. Det planlegges for lekeplass sentralt i feltet, samt gode uteoppholdsarealer for 
boligene. Krav til størrelse på lekeplass, uteoppholdsareal og solforhold i kommuneplanen for Hjelmeland og 
regionplanen for Jæren og Søre Ryfylke, vil bli lagt til grunn. Det er også ønskelig å regulere ca. 20 båtplasser 
(robåtstørrelse) i form av flytende utrigger. Atkomst til planområdet vil bli via tilkomstveg gnr./bnr.102/30, mellom 
fotballbanen gnr./bnr. 102/26 og tomt gnr./bnr. 102/16. Det planlegges ikke tiltak innenfor gnr./bnr. 102/16 og 
102/26. Tomtene er tatt med for å sikre et tilstrekkelig areal til opparbeidelse av adkomstvei som går mellom 
102/16 og 102/26.  
 
 
Planområdet er disponert til fremtidig boligbebyggelse og friområde i kommuneplanen for Hjelmeland. Området er 
vist med hensynssone om krav til felles planlegging, samt krav om tett utnyttelsesgrad av området og krav om 
tilrettelegging av friområdet. Foreslått adkomst til planområdet ligger innenfor området disponert til nåværende 
friområde, hvor det er lagt hensynssone om at reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Resterende areal av 
planområdet er ikke regulert. Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger, 
og utløser ikke krav til konsekvensutredning. Tiltaket er i samsvar med overordnet kommuneplan 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 Hjelmelands 
kommunes nettside og på Prosjektils nettside (www.prosjektil.no) under kunngjøringer. Her beskrives 
planforslaget og dets innvirkning på omkringliggende områder ytterligere.  
 
Eventuelle innspill og spørsmål kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4033 Stavanger, eller e-
post: petter.skogen@prosjektil.no innen 06.06.2021. Spørsmål kan også svares på telefon: 468 05 114.  
Kopi av innspill sendes til Hjelmeland kommune på e-post: postmottak@hjelmeland.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 
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