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Søknad om mindre endring av reguleringsplan, plan ID 1985-0004-3. 
 
 
Vi søkte den 4.3.15 om mindre endring av reguleringsplanen.   Endringen gjelder flytting av vegtrace 
for intern samleveg.  Etter avtale med kommunen ble hele planområdet tegnet opp på nytt for å 
tilpasse til ny planlov.  Av samme grunn ble reguleringsbestemmelsene ajourført, men uten å endre 
innholdet i bestemmelsene. 
 
Søknaden om reguleringsendring har ikke blitt ferdigbehandlet av kommunen, og vi har underveis hatt 
møte med kommunen siden det er nye eiere involvert.  Dette gjelder at T. Holand Maskin AS har kjøpt 
Risa AS sin eiendom. 
 
På møtet med kommunen ble vi enige om å justere den aktuelle vegtraceen slik at centerlina følger 
eiendomsgrensa.   
Vi har så justert planforslaget i henhold til dette.  Denne justeringen er liten og berører ikke andre enn 
de berørte  grunneierne som var med på møtet, nemlig T.  Holand og Kim Skjæveland. 
 
Som avtalt oversendes med denne mailen  materiellet samlet og med justert plan som vi ønsker 
vedtatt. 
 
 
Vedlegg: 

1.       Detaljreguleringsplan datert 13.02.15, revidert 02.11.15 
2.       Reguleringsbestemmelser datert 13.02.15 
3.       SOSI- fil reguleringsplan 
4.       SOSI tekstfil 

 
Disse 4 vedleggene er de som vi søker formell godkjenning av. 
 
 
Søknad om reguleringsendring datert 4.3.2015: 
 

5.       Brev datert 04.03.15, søknad om mindre reguleringsendring 
6.       Reguleringsplan  (HovlandindustriområdeA2utgår) 
7.       Reguleringsbestemmelser datert 13.02.15 
8.       Annonsetekst til annonse i Dalane Tidene 



9.       Naboliste 
10.   Brev av 22.12.14, oppstartvarsel til berørte parter (se naboliste) 
11.   Brev av 22.12.14, oppstartvarsel til offentlige 
12.   Kart over planområde, vedlagt oppstartvarselet. 
13.   Kart, viser gjeldende regulering sammenholdt med forslag til ny  

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Oddvar Mellemstrand 
Reguleringsingeniør 
Tlf: 909 18 723 
oddvar@klepp-prosjektering.no <mailto:oddvar@klepp-prosjektering.no> 
 

 
Orstadvegen 112 
4353 Klepp stasjon 
www.klepp-prosjektering.no <http://www.klepp-prosjektering.no/> 

 
Følg oss på Facebook: 
www.facebook.com/klepp.prosjektering <http://www.facebook.com/klepp.prosjektering> 

 
 


