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Rådmannens forslag til innstilling: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Austadvika, 
gnr.103, bnr.254 mfl. (planIS 1004 201612) med følgende endringer: 
 

1. Punktene 16.3 og 16.5 erstattes av følgende rekkefølgekrav: 

 
Før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet, må det utarbeides 
miljøteknisk rapport med tiltaksplan. 

 
2. Bestemmelsenes pkt. 5 c) og 6 c) erstattes med følgende bestemmelse: 

 
a. Det skal etableres opplegg for mottak av farlig avfall. Ordningen skal 

dokumenteres/redegjøres for i søknad om rammetillatelse for tiltak innenfor 
planområdet.  

b. Det skal etableres fast sted for vedlikehold og puss av båtskrog. Minimumskrav er 
fast dekke med oppsamling og behandling av fast materiale (slamavskiller) og 
utslipp via sandfilter. Sted og detaljert løsning skal være redegjort for før 
rammetillatelse kan gis for tiltak innenfor planområdet. 

 
3. Nytt rekkefølgekrav med følgende ordlyd tas inn i § 16: 

 
Før klubblokale/møtelokale tillates tatt i bruk, skal minimum parkeringsplass SPP1 
eller SPP2 være etablert og ferdigstilt.  
 

4. Bestemmelsenes § 16.1 og 16.2 tas ut. 

 



5. Pkt. 15.1 endres til: 

 
Det tillates ikke etablert tiltak som hindrer eller vanskeliggjør atkomstmulighetene 
til høyspentanlegget eller for øvrig medfører ulemper i forbindelse med drift og 
vedlikehold av nettanlegget. 
 

6. Nytt rekkefølgekrav med følgende ordlyd tas inn i § 16: 

 
Før klubblokale/møtelokale tillates tatt i bruk, skal minimum parkeringsplass 
f_SPP1 eller f_SPP2 være etablert og ferdigstilt.  
 

7. Formålet BNA (nærmiljøanlegg) endres til «Annen særskilt bebyggelse og anlegg». 
Bestemmelsene må presisere at arealet er tiltenkt klubbhus/møtelokale. 

 
8. Felles atkomstveier til flytebryggeanlegg og båthus gis eget formål og det angis 

hvem atkomstvegene er felles for. 

 
9. For alle formål som er felles eller offentlige skal eierform angis i plankartet. 

Bestemmelsene fastsetter hvem arealene er felles for. 

 
10. § 8 i bestemmelsene sikrer etablering av lekeplass BLK. Det er angitt at denne skal 

være felles for beboere innenfor BKS. Det må i tillegg stilles krav til møblering av 
denne i tråd med gjeldende kommunaltekniske norm for Flekkefjord.  

 
Det heter videre i samme bestemmelse at «…Nødvendige sikringsgjerder tillates 
oppført…». Denne må endres til «…Nødvendige sikringsgjerder skal 
oppføres…». 
 
Samtidig med vedtak av denne reguleringplanen oppheves gjeldende 
reguleringsplan for Del av Austadvika (planID 1004 200503). 
 

 
12.12.2019 Bystyret 
 
Behandling: 
Sigurd Bruhjell (H) stilte spørsmål til sin habilitet. Han ble enstemmig erklært habil av 
bystyret. 
 
H v/S. Bruhjell fremmet følgende forslag til endret pkt. 2 b): 
"Det tillates ikke anlagt slipp/skråplan for utsetting av båter i området. Det tillates heller ikke 
utført båtstell eyller vedlikehold innenfor planområdet." 
 
H sitt forslag til pkt. 2 b), ble enstemmig vedtatt. 
 
BYS-101/19 Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Austadvika, 
gnr.103, bnr.254 mfl. (planIS 1004 201612) med følgende endringer: 
 

1. Punktene 16.3 og 16.5 erstattes av følgende rekkefølgekrav: 



 
Før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet, må det utarbeides 
miljøteknisk rapport med tiltaksplan. 

 
2. Bestemmelsenes pkt. 5 c) og 6 c) erstattes med følgende bestemmelse: 

 
a. Det skal etableres opplegg for mottak av farlig avfall. Ordningen skal 

dokumenteres/redegjøres for i søknad om rammetillatelse for tiltak innenfor 
planområdet.  

b. Det tillates ikke anlagt slipp/skråplan for utsetting av båter i området. Det tillates 
heller ikke utført båtstell eyller vedlikehold innenfor planområdet. 
 

 
3. Nytt rekkefølgekrav med følgende ordlyd tas inn i § 16: 

 
Før klubblokale/møtelokale tillates tatt i bruk, skal minimum parkeringsplass SPP1 
eller SPP2 være etablert og ferdigstilt.  
 

4. Bestemmelsenes § 16.1 og 16.2 tas ut. 

 
5. Pkt. 15.1 endres til: 

 
Det tillates ikke etablert tiltak som hindrer eller vanskeliggjør atkomstmulighetene 
til høyspentanlegget eller for øvrig medfører ulemper i forbindelse med drift og 
vedlikehold av nettanlegget. 
 

6. Nytt rekkefølgekrav med følgende ordlyd tas inn i § 16: 

 
Før klubblokale/møtelokale tillates tatt i bruk, skal minimum parkeringsplass 
f_SPP1 eller f_SPP2 være etablert og ferdigstilt.  
 

7. Formålet BNA (nærmiljøanlegg) endres til «Annen særskilt bebyggelse og anlegg». 
Bestemmelsene må presisere at arealet er tiltenkt klubbhus/møtelokale. 

 
8. Felles atkomstveier til flytebryggeanlegg og båthus gis eget formål og det angis 

hvem atkomstvegene er felles for. 

 
9. For alle formål som er felles eller offentlige skal eierform angis i plankartet. 

Bestemmelsene fastsetter hvem arealene er felles for. 

 
10. § 8 i bestemmelsene sikrer etablering av lekeplass BLK. Det er angitt at denne skal 

være felles for beboere innenfor BKS. Det må i tillegg stilles krav til møblering av 
denne i tråd med gjeldende kommunaltekniske norm for Flekkefjord.  

 
Det heter videre i samme bestemmelse at «…Nødvendige sikringsgjerder tillates 
oppført…». Denne må endres til «…Nødvendige sikringsgjerder skal 



oppføres…». 
 
Samtidig med vedtak av denne reguleringplanen oppheves gjeldende 
reguleringsplan for Del av Austadvika (planID 1004 200503). 
 

 
15.10.2019 Utvalg for samfunn 
 
Behandling: 
Kjell Peder Nedland (V)erklærte seg inhabil og fratrådte ved behandlingen. Finn Kydland (V) 
tiltrådte som vararepresentant.  
Utvalg for samfunn la fram følgende alternative forslag til innstillingens pkt. 2 b): 
«Vask og vedlikehold av båtskrog er ikke tillatt innenfor planområdet». 
Utvalg for samfunn sitt alternative forslag ble satt opp mot innstillingens pkt. 2 b). 
Innstillingen med opprinnelig pkt. 2 b) ble deretter vedtatt med 7 mot 2 stemmer (1 AP - 1 V). 
 
US-070/19 Vedtak: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Austadvika, 
gnr.103, bnr.254 mfl. (planIS 1004 201612) med følgende endringer: 
 

1. Punktene 16.3 og 16.5 erstattes av følgende rekkefølgekrav: 

Før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet, må det utarbeides 
miljøteknisk rapport med tiltaksplan. 

 
2. Bestemmelsenes pkt. 5 c) og 6 c) erstattes med følgende bestemmelse: 

a) Det skal etableres opplegg for mottak av farlig avfall. Ordningen skal 
dokumenteres/redegjøres for i søknad om rammetillatelse for tiltak innenfor 
planområdet.  
b) Det skal etableres fast sted for vedlikehold og puss av båtskrog. Minimumskrav 
er fast dekke med oppsamling og behandling av fast materiale (slamavskiller) og 
utslipp via sandfilter. Sted og detaljert løsning skal være redegjort for før 
rammetillatelse kan gis for tiltak innenfor planområdet. 

2. Nytt rekkefølgekrav med følgende ordlyd tas inn i § 16: 

Før klubblokale/møtelokale tillates tatt i bruk, skal minimum parkeringsplass SPP1 
eller SPP2 være etablert og ferdigstilt.  
 

4. Bestemmelsenes § 16.1 og 16.2 tas ut. 

5. Pkt. 15.1 endres til: 

Det tillates ikke etablert tiltak som hindrer eller vanskeliggjør atkomstmulighetene 
til høyspentanlegget eller for øvrig medfører ulemper i forbindelse med drift og 
vedlikehold av nettanlegget. 
 

6. Nytt rekkefølgekrav med følgende ordlyd tas inn i § 16: 

Før klubblokale/møtelokale tillates tatt i bruk, skal minimum parkeringsplass 
f_SPP1 eller f_SPP2 være etablert og ferdigstilt.  
 

7. Formålet BNA (nærmiljøanlegg) endres til «Annen særskilt bebyggelse og anlegg». 



Bestemmelsene må presisere at arealet er tiltenkt klubbhus/møtelokale. 

8. Felles atkomstveier til flytebryggeanlegg og båthus gis eget formål og det angis 
hvem atkomstvegene er felles for. 

9. For alle formål som er felles eller offentlige skal eierform angis i plankartet. 
Bestemmelsene fastsetter hvem arealene er felles for. 

10. § 8 i bestemmelsene sikrer etablering av lekeplass BLK. Det er angitt at denne skal 
være felles for beboere innenfor BKS. Det må i tillegg stilles krav til møblering av 
denne i tråd med gjeldende kommunaltekniske norm for Flekkefjord.  

Det heter videre i samme bestemmelse at «…Nødvendige sikringsgjerder tillates 
oppført…». Denne må endres til «Nødvendige sikringsgjerder skal oppføres…». 

Samtidig med vedtak av denne reguleringplanen oppheves gjeldende 
reguleringsplan for Del av Austadvika (planID 1004 200503). 
 

 
 
Saksopplysninger: 
US behandlet som sak 038/19 i møte den 21.05.2019 forslag til detaljregulering for 
Austadvika, gnr.103, bnr.254. Utvalget fattet følgende vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtas foreliggende planforslag for 
Austadvika gnr.103, bnr.254 mfl. (planID 1004 201612) utlagt til offentlig ettersyn og 
sendt på høring når følgende endringer er innarbeidet i planforslaget: 
 

1. Reguleringsbestemmelsenes § 14 b) må endres i tråd med kravene fra Agder Energi Nett 
AS, dvs. slik at ingen deler av tiltak kommer innenfor hensynssone H370 (ikke bare tiltak for 
varig opphold). Plankartet må justeres da kartet viser at deler av BUN1 kommer innenfor 
hensynssonen.  

2. Det må tas inn bestemmelse om fri høyde mellom vei/parkeringsplass og lavspent 
luftledning på 6,0 meter, jfr. krav fra Ader Energi Nett AS. 

3. Lekeplass må innarbeides i planen, og denne må sikres gjennomført ved innarbeiding av 
rekkefølgekrav før noen deler av planområdet bygges ut videre. 

4. Det må innarbeides ny rekkefølgebestemmelse om at hele planområdet skal være kartlagt 
mht. forurenset grunn, og eventuelle opprensingstiltak være gjennomført før nye arealer til 
parkering, båthus eller klubbhus (BNA) kan tas i bruk. 

5. Det må innarbeides bestemmelse i tråd med vedtak i sak US 09/12 som sikrer at farlig avfall 
ivaretas på forskriftsmessig måte, samt at vask og vedlikehold av båtskrog skjer i samsvar 
med krav i vedtak i sak US 09/12.  

6. Frisiktsoner på min. 4x30 meter skal være sikret og vist i plankartet ved begge avkjørslene 
fra Tunveien. Det må videre tas inn bestemmelse som sikrer at det ikke etableres 
sikthindrende tiltak/vekster høyere enn 0,5 meter over veibanen.  

Samtidig med bystyrets vedtak av ny reguleringsplan, oppheves gjeldende 
reguleringsplan for Del av Austadvika (planID 1004 200503). 

Oppdatert plankart og bestemmelser er mottatt den 13.06.2019. 

Planen har deretter vært sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 10.07.2019 
– 21.08.2019. Etter høringsperiodens frist er det innkommet 5 innspill/merknader fra 



følgende parter: 

· Fylkesmannen i Agder 
· Vest-Agder fylkeskommune 
· Statens vegvesen 
· Kystverket 
· Fiskeridirektoratet 
· Bane Nor 
· Flekkefjord Motorbåtklubb 
· Kristiansen & Selmer-Olsen AS pva. tiltakshaver 

 
Innkomne merknader/innspill er forelagt forslagsstiller som i skriv av 09.09.2019 har 
kommentert de enkelte merknadene. 

Vurdering: 
 
Fylkesmannen i Agder 
Fylkesmannen er kritisk til bygging av båthus slik det er foreslått i planen. Dette begrunnes 
med at det vil bygge ned den åpne strandlinjen og slik sett vanskeliggjøre tiltangen til sjøen 
for allmennheten. Det vises i den forbindelse til statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjø, vedtatt ved kgl. resolusjon av 25.03.2011. Det gis 
faglig råd om at båthusene tas ut av planen.  

Fylkesmannen kommenterer også at det er en aktiv sjøørretbekk (Austadbekken) innenfor 
planområdet og presiserer at det er viktig at det ikke tilrettelegges for tiltak som kan forringe 
forholdene for fisk og dyr. Kantvegetasjon må opprettholdes. Fylkesmannen uttaler seg også 
kritisk til at bekken er lagt i rør et lengre stykke, og antyder at det kan ha foregått ulovligheter 
som kommunen må følge opp. 

Forslagsstiller har kommentert fylkesmannens merknader i sitt skriv av 20.09.2019 der det 
pekes på at planforslaget legger til rette for båtplasser og bidrar således til aktiv bruk av 
sjøen til rekreasjonsformål. Det pekes også på at strandlinjen på steder er av en kvalititet 
som har begrenset verdi for allmennheten. Strandlinjen består i all hovedsak av en gammel 
steinfylling, og det er ikke registrert biologiske forhold som skulle bli skadelidende ved 
gjennomføring av planen. Det vises til utarbeidet rapport (Terrateknikk) som konkluderer med 
at bunnforholdene i Grisefjorden og Austadvika består av omfattende forurensning som 
utelukker alt høyerestående liv i fjorden. Dette forklares i rapporten med fjordens store dyp i 
kombinasjon med terskler og liten eller ingen tidevannsstrømmer, som medfører svært 
begrenset vannutskifting. Prøver fra bunnsedimenter inneholder H2S og anses dermed som 
giftig. Strandlinjen består av gammel steinfylling. Det er ikke registrert funn av sårbare arter 
eller naturmiljø, og kunnskapsgrunnlaget anses som tilfredsstillende ut fra krav i 
naturmangfoldlovens §§ 8-12.    

Rådmannens kommentar: 
Rådmannen deler forslagsstillers vurdering av strandsonen og kunnskapsgrunnlaget iht. 
naturmangfoldlovens §§ 8-12. Det er likevel slik at en åpen strandsone kan ha 
landskapsmessige kvaliteter selv om strandlinjen består av gammel steinfylling og slik 
sett kan framstå som lite attraktiv. En er imidlertid av den oppfatning at stedet bør være 
godt egnet til oppføring av båthus da dette bygningsmiljøet allerede i stor grad preger 
hele området og strandlinjen helt fra Uenesodden og inn til Austadvika. Det anses ikke å 
knytte seg særskilte friluftsinteresser eller naturmessige interesse til stedet som skulle 
tilsi at området ikke bør bebygges. Selv om den åpne strandlinjen kan ha 



landskapsmessige kvaliteter, finner kommunen med henvisning til ovennevnte 
begrunnelse, i dette tilfellet ikke å ville legge avgjørende vekt på dette hensynet.   

Rapporten fra Terrateknikk AS dokumenterer omfattende forurensning i 
bunnsedimentene. Det er også kjent at strandlinjen og området helt inn til jernbanelinjen, 
består av gammel søppelfylling som kan ha medvirket til de dårlige forholdene i sjøen 
utenfor Austadvika. Selv om rapporten ikke dokumenterer forurensning i grunnen 
innenfor strandlinjen, er det sannsynlig at det også kan være slik forurensning pga. den 
gamle søppelfyllingen. Det er derfor viktig at dette kartlegges og dokumenteres, og 
eventuelt renses opp i, før utbygging kan skje. Dette forholdet anses delvis ivaretatt ved 
rekkefølgebestemmelsen i § 16.3 der det heter at «Før bygningsmessige tiltak 
iverksettes for BNA må det utarbeides miljøteknisk rapport med tiltaksplan». En ser 
imidlertid ikke noen grunn til at dette kravet skal begrenses til kun område BNA. 
Bestemmelsen bør endres slik at det ikke skal kunne foretas noen form for tiltak innenfor 
planområdet før slik miljøteknisk rapport m/tiltaksplan foreligger. Bestemmelsen bør 
endres til «Før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet, må det 
utarbeides miljøteknisk rapport med tiltaksplan». 
 

Vest-Agder fylkeskommune: 
Fylkeskommunen har ingen særskilte merknader til planforslaget, og viser til fylkesmannens 
uttalelse mht. vannforvaltning. Forslagsstiller har ingen kommentarer til fylkeskommunens 
innspill.  

Rådmannens kommentar: 
Ingen ytterliger kommentarer.  

Statens vegvesen 
Statens vegvesen viser til tidligere innspill vedr. reguleringsplan for Uenesodden der det 
påpekes at på nordvestre del av krysset må innreguleres trafikkdeler mellom kjørevei og g/s-
veg. Forslagsstiller uttaler at dette er innarbeidet i siste revisjon av plankartet.  

Rådmannens kommentar: 
En kan ikke se at vegvesenets ønske er etterkommet i sist innsendte plankart slik det 
er opplyst av forslagsstiller. En forstår vegvesenets kommentar slik at det er 
trafikkdeleren mellom kjøreveien og g/s-vegen på nordre side av vegkrysset som ikke 
framgår av plankartet verken for omsøkte plan eller detaljregulering for Uenesodden.  

Hvis en har forstått vegvesenets kommentar korrekt, vil denne trafikkdeleren ligge 
utenfor planområdet for omsøkte plan, men det skal være en del av plankartet for 
Uenesodden. En er kjent med dette innspillet fra vegvesenet til detaljreguleringen for 
Uenesodden, men av ukjente grunner er plankartet ikke blitt oppdatert på dette punktet 
etter høring. Dette vil imidlertid bli gjort i forbindelse men en revisjon av plankartet før 
oppstart av arbeidet med oppgradering av Tunvegen. En kan følgelig ikke se at dette 
innspillet skulle få konsekvenser for foreliggende planforslag.  

Kystverket: 
Kystverket minner om at alle tiltak i sjø som kan påvirke framkommeligheten i kommunens 
sjøområder, krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. Innspillet har ikke medført 
kommentarer fra forslagsstiller. 



Rådmannens kommentar: 
Eventuelle tiltak i sjøen, enten det er flytebrygge, fortøyningsanordninger, brygger eller 
båthus som rager ut over sjøarealene, krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. 
Det forutsettes at slik tillatelse innhentes i forbindelse med søknad om tiltak etter plan- 
og bygningslovens. En kan ikke se at dette forholdet for øvrig skulle ha konsekvenser 
for utformingen av foreliggende planforslag. 

Fiskeridirektoratet: 
Fiskeridirektoratet har ingen vesentlige merknader til planforslaget, men peker på risikoen for 
områder med småbåtanlegg i sjø der det erfaringsmessig foregår en del aktiviteter som f.eks. 
skaping av båtskrog og påføring av nytt bunnstoff, vedlikehold, vask og rens etc. Det 
forutsettes at det sikres avbøtende tiltak iform av bestemmelser om håndtering av utslipp og 
avfall slik at risiko for miljøskadelige stoffer minimeres.  

Rådmannens kommentar: 
Dette forholdet er også påpekt av kommunen ved førstegangs behandling av 
planforslaget. Det vises til pkt. 5 i vedtak i sak US 038/19 der er tatt inn følgende krav: 
«Det må innarbeides bestemmelse i tråd med vedtak i sak US 09/12 som sikrer at farlig 
avfall ivaretas på forskriftsmessig måte, samt at vask og vedlikehold av båtskrog skjer i 
samsvar med krav i vedtak i sak US 09/12».  
 
I saksframlegget er hele vedtaket i sak US 09/12 gjengitt for at forslagsstiller skal kunne 
tilpasse bestemmelsen til kravene som er satt i sak US 09/12. I reviderte bestemmelser 
som er mottatt den 13.06.2019 er det tatt inn bestemmelse som bare viser til US sak 
09/12. Dette er ikke tilstrekkelig. Det viser ikke at bestemmelsen har fått noen 
konsekvens for utformingen av planforslaget. Vedtaket i sak US 09/12 pkt. c) er tydelig 
på at momentene i pkt. a) og b) skal tas med i reguleringsbestemmelsene: 

Ved planlegging av nye småbåthavner i Flekkefjord må tas hensyn til faren for 
forurensing slik at: 

a. Det skal være organisert opplegg for mottak av farlig avfall 
b. Der det er mulighet for vedlikehold og puss av båtskrog, skal det være fast dekke med 

oppsamling og behandling av spylevann. Minimum behandling er utseparering av fast 
materiale (slamavskiller) og utslipp via sandfilter. 

c. Momentene ovenfor skal tas med i reguleringsbestemmelsene. 

 
I dette tilfellet kan det neppe være tvil om at det er mulighet for vedlikehold og puss av 
båtskrog. Det er god plass på land, og det vil bli et betydelig antall båter i anlegget. Det 
er all grunn til å tro at puss og vedlikehold av båter vil skje her. Det skal derfor tas inn 
bestemmelser om dette i planen. Slik aktivitet vil antagelig skje på parkeringsplassen, 
og ny bestemmelse bør derfor tas inn under § 12.3 (Parkeringsplasser) med følgende 
ordlyd: 
 
a. Det skal etableres opplegg for mottak av farlig avfall. Ordningen skal 

dokumenteres/redegjøres for i søknad om rammetillatelse for tiltak innenfor 
planområdet.  

b. Det skal etableres fast sted for vedlikehold og puss av båtskrog. Minimumskrav er 
fast dekke med oppsamling og behandling av fast materiale (slamavskiller) og 
utslipp via sandfilter. Sted og detaljert løsning skal være redegjort for før 
rammetillatelse kan gis for tiltak innenfor planområdet.  
 

Dette vil være generelle krav som er knyttet til hele anlegget og ikke spesifikt for område for 
båthus og renovasjonsanlegg. Ovennevnte bestemmelse kan derfor erstatte pkt. 5 c) og pkt. 



6 c) som da tas ut av planbestemmelsene.  

Bane Nor: 
Bane Nor har ingen merknader til planforslaget da det er stor avstand (ca. 65 meter) fra 
nærmeste jernbaneanlegg. 

Rådmannens kommentar: 
Tas til etterretning. 

Flekkefjord Motorbåtklubb: 
Flekkefjord Motorbåtklubbs merknader er i hovedsak knyttet til fylkesmannens faglige råd 
om å ta ut båthusene av planen. Det anføres at anlegget er et samfunnsnyttig tiltak som 
faktisk vil bidra til at mange får bedre tilgang til sjøen og friluftsliv. Det anmodes derfor om at 
fylkesmannens faglige råd ikke tas til følge. 

Rådmannens kommentar: 
Det vises til kommunens redegjørelse ovenfor til fylkesmannens råd.  

 
Vurdering: 
Mht. planens innhold og innspill fra høringsrunden vises til kommentarene ovenfor. I tillegg 
bemerkes følgende: 
 

1. Det er ikke stilt krav til parkering i tilknytning til klubbhus og møtelokale som det 
legges opp til at kan etableres innenfor området «nærmiljøanlegg». Kanskje er det 
heller ikke behov for å etablere egne biloppstillingsplasser da klubblokalet 
sannsynligvis vil bli benyttet på andre tider enn båtplassene. På den annen side vil 
det heller ikke være riktig å tillate klubbhus/møtelokale uten noen form for krav til 
parkeringsplass. Det foreslås derfor at det i stedet for egne krav til dette 
anlegget/formålet, tas inn rekkefølgebestemmelse om at parkeringsplassen skal 
være etablert før det gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for 
klubbhus/møtelokale. Nytt rekkefølgekrav med følgende ordlyd tas inn i § 16: 

 
Før klubblokale/møtelokale tillates tatt i bruk, skal minimum parkeringsplass SPP1 
eller SPP2 være etablert og ferdigstilt.  
 

2. Bestemmelsene i pkt. 16.1 og 16.2 framstår som utydelige og vanskelig å tolke. 
Dersom nye bestemmelser tas inn som redegjort for ovenfor, anses dette å kunne 
erstatte bestemmelsene i pkt. 16.1 og 16.2. Disse bør derfor tas ut. 

 
3. I pkt. 15.1 «Høyspenningsanlegg» heter det at «det tillates ikke etablert tiltak som 

gjør adkomstmuligheten til eksisterende anlegg vanskeligere enn i dag…». Da det 
er uklart hvor vanskelig adkomsten til disse anleggene er i dag, foreslås det å sløyfe 
«…vanskeligere enn i dag…» slik at bestemmelsen få følgende ordlyd: 

 
Det tillates ikke etablert tiltak som hindrer eller vanskeliggjør atkomstmulighetene 
til høyspentanlegget eller for øvrig medfører ulemper i forbindelse med drift og 
vedlikehold av nettanlegget. 
 

4. Punktene 16.3 og 16.5 erstattes av følgende rekkefølgekrav, jfr. merknadene 
ovenfor: 



 
Før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet, må det 
utarbeides miljøteknisk rapport med tiltaksplan. 
 

5. Område BNA er tiltenkt oppføring av klubblokale og gitt formålet «nærmiljøanlegg». 
Formålet «nærmiljøanlegg» er i veileder for reguleringsplaner plassert under 
hovedkapittel «idrettsanlegg», og området er da ment først og fremst som et tilbud 
til nærmiljøet. Dette passer ikke helt med det som er angitt i bestemmelsene, og det 
foreslås heller å benytte formålet «Annen særskilt bebyggelse og anlegg». 
Bestemmelsene må da presisere at arealet er tiltenkt klubbhus/møtelokale.  

 
6. Flytebryggeanlegget vil få sin atkomst mellom byggeområde BUN3 og BUN4. For å 

sikre denne atkomsten, vil det være naturlig å gi denne eget formål f.eks. felles 
gangveg. Det samme gjelder bryggeanlegget på innsiden av båthusene som skal 
fungere som atkomstvei til båthusene. Begge deler bør angis med eget formål, og 
det bør i bestemmelsene angis hvem disse atkomsvegene er felles for.  

 
7. Generelt gjelder det at eierforhold på de enkelte formålene i planen er angitt 

mangelfullt. F.eks. bør eierforhold angis for både SPP1-SPP3, SV2 samt gangveger 
som angitt i foregående punkt.  

 
8. § 8 i bestemmelsene sikrer etablering av lekeplass BLK. Det er angitt at denne skal 

være felles for beboere innenfor BKS. Det må i tillegg stilles krav til møblering av 
denne i tråd med gjeldende kommunaltekniske norm for Flekkefjord.  

 
Det heter videre i samme bestemmelse at «…Nødvendige sikringsgjerder tillates 
oppført…». Denne må endres til «…Nødvendige sikringsgjerder skal 
oppføres…». 
 

9. Generelt bemerkes at planbeskrivelsen er generell og framstår som en verbal 
gjenfortelling av plankartet. Aktuelle vurderinger, beslutninger og hensyn som ligger 
bak de valg som er gjort i planen, framkommer i svært liten grad. Det vises i den 
forbindelse til at manglende eller mangelfull planbeskrivelse i ytterste konsekvens 
kan medføre innsigelse til planen.  

 
 
 
 

 Vurdert i saksfremstillingen: Ikke vurdert: 
I samsvar med overordnet plan x  
Økonomi x  
Likestilling  x 
Barn og unges oppvekstvilkår   
Universell utforming / tilgjengelig x  
Klima / miljø x  
ROS-vurdering x  
Folkehelse  x 
Eldrerådet  x 
Rådet for funksjonshemmede  x 

 



 
Ansvar for oppfølging: 

 
 

  
Underretning sendes til:  

 

 
 


