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1.1 Bakgrunn og forankring 

Gjeldende kommunedelplan for sentrumsområdet ble vedtatt 9.9.1999. Planen er ikke i 
samsvar med någjeldende plan- og bygningslov og møter ikke samfunnets forventninger til 
en oppdatert kommunedelplan. Kommunal planstrategi for perioden 2020 til 2024 forutsetter 
oppstart av arbeidet med ny kommunedelplan for sentrum i løpet av 2021. 

 

1.2 Hensikten med kommuneplanens arealdel og formål med planprogram 

Hensikten med kommuneplanens arealdel er å vise sammenhengen mellom fremtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk jfr. plan- og bygningslovens § 11-5. Kommunen vil åpne opp 
for innspill til ny arealbruk innenfor planområdet. Dette vil innebære mulige endringer i 
arealbruken og kommunen vil i denne sammenheng vurdere den totale boligreserven i 
planutarbeidelsen, samt vurdere oppheving av eksisterende reguleringsplaner og om 
byggeområder skal tas ut av gjeldende kommunedelplan. I henhold til forskrift om 
konsekvensutredninger § 6 a) skal kommunedelplaner som åpner opp for nye 
utbyggingsområder konsekvens utredes. 
 
Et planprogram skal angi viktige tema for planarbeidet og hvordan planprosessen skal 
gjennomføres. Formålet med planprogrammet er å legge til rette for en målrettet og 
demokratisk planprosess. 

Flekkefjord kommune ønsker med dette planarbeidet å sikre tilstrekkelig med attraktive 
boligområder og tilstrekkelig med næringsarealer til å dekke utbyggingsbehov innenfor 
planhorisonten. Dette innebærer også at viktige friluftsområder på land og til vanns samt 
forbindelseslinjene til disse opprettholdes og at utbygging ikke vil gå på bekostning av 
biologisk mangfold. 

 

2.0 Nasjonale og regionale føringer  

Det foreligger mange føringer for planarbeidet både knyttet til lov, forskrifter og planer. Her 
nevnes noen av de mest sentrale føringene som vurderes å være mest relevante for dette 
planarbeidet. FNs bærekrafts mål legges til grunn for planarbeidet.  



I forhold til bærekraftmålene vil Flekkefjord kommune vektlegge utnyttelsen av eksisterende 
infrastruktur, søke utvidelse av eksisterende byggeområder fremfor å etablere nye, eventuelt 
ta ut ubenyttede arealer til byggeformål i innbytte for nye.  

 

2.1  Statlige føringer 

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-
planlegging-20192023/id2645090/ 

Hvert fjerde år utarbeider regjeringen nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging. 

De nasjonale forventningene samler mål, oppgaver og interesser som regjeringen forventer 
at kommunene legger særlig vekt på i planleggingen i årene som kommer. 

Nasjonale forventninger for 2019-2023 er knyttet til fire hovedtema. 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 

• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 
klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 

• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

• Å skape et trygt samfunn for alle 

 

Statlige planretningslinjer SPR: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-
bygningsloven/plan/statlige-planoppgaver/statlige-planretningslinjer-spr/id664274/ 

Statlige planretningslinjer brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til 
planleggingen og markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. 
 

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging (2014) 
skal sikre at utbyggingsmønster og transportsystem blir samordnet for å oppnå 
effektiv, trygg og miljøvennlig transport og øke bruk av kollektive transportmiddel. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/Statlige-planretningslinjer-for-samordnet-bolig--
areal--og-transportplanlegging/id2001539/  
 

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i 
kommunene (2018) skal sikre at kommunene, fylkeskommunene og staten 
gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og 
bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 
Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 
klimaendringene (klimatilpasning). 



https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-klima--og-
energiplanlegging-og-klimatilpasning/id2612821/  
 

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
(1995) gir føringer for hvordan kommunene skal følge opp barn og unges interesser 
i fysisk planlegging. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/ 

 

- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
(2011). Formålet med disse retningslinjene er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 
100-metersbeltet langs sjøen. Målet er å ivareta allmenne interesser og unngå 
uheldig bygging langs sjøen. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/differensiert-forvaltning-strandsonen/id636763/ 

2.2 Regionale føringer 

 

Regionplan Agder 2030 

https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-
strategier/areal-og-samferdsel/regionplan-agder-2030-2/regionplan-agder-2030/ 

Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og 
økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  

Dette innebærer å    

• bruke hele Agder, og sørge for at utviklingen kommer alle deler av Agder til gode, 

• samarbeide om å nå FNs bærekraftsmål på regionalt og lokalt nivå, 

• jobbe kunnskapsbasert og målrettet for å forbedre levekårene gjennom en langsiktig 
og helhetlig levekårssatsing, 

• redusere klimagassutslipp på Agder med minst 45 prosent innen 2030, 

• utnytte mulighetene som digitalisering gir. 

Regionplan Agder 2030 har fem tema som skal være hovedsatsingsområder frem mot 2030: 

• Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 

• Verdiskaping og bærekraft 

• Utdanning og kompetanse 

• Transport og kommunikasjon 

• Kultur 

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver som samsvarer med de tre 
dimensjonene av bærekraft i hovedmålet: 

• Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser 



• Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 

• Klima og miljø 

Planen tar blant annet sikte på at vi skal bo tettere, men skal også sikre livskvalitet og gode 
boforhold. Handel og sentrumsutviklingen skal styrke eksisterende sentrumsområder, for 
også å legge til rette for økt bruk av kollektivtransport. Flekkefjord sentrum har en sentral 
rolle som regionalt senter i Lister.  

Regionplan Agder 2030 er et overordnet strategisk styringsdokument for hele Agder. Den 
beskriver de viktigste utfordringene og mulighetene for landsdelen, et ønsket fremtidsbilde 
for 2030, og hva som skal til for å nå konkrete mål. Planen er grunnlaget for politikk-
utformingen i Agder. Den er retningsgivende for prioritering, samordnet innsats og 
virkemiddelbruk fra ulike offentlige aktører. Planen er utarbeidet etter smart spesialiserings-
metodikken og peker på relevante områder for internasjonalt samarbeid. 

Offentlige og private samfunnsaktører på Agder har over mange år samarbeidet godt for å nå 
ambisiøse mål, gjennom «Felles mål for Sørlandet 2003-2010» og Regionplan Agder 2020. 
Nøkkelen til å nå felles mål er å videreføre og forsterke det gode samarbeidet i et regionalt 
partnerskap. Samarbeidet skal kjennetegnes av kunnskapsbasert praksis, som tar 
utgangspunkt i et felles utfordringsbilde og kobler kompetanse fra erfaring, forskning og 
medvirkning. 

 

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder: 
«Kjøpesenterplanen» (2003) 

Innebærer at det ikke skal etableres nye kjøpesentra i konkurranse med etablerte bysentra. 
Eventuell småvarehandel innfor næringsområder begrenses til 3000 kvm. 

 

Regionplan Lister 2030 (under arbeid) 

https://agderfk.no/vare-tjenester/regional-planlegging-og-utvikling/gjeldende-planer-og-
strategier/areal-og-samferdsel/regionplan-lister-2030/#:~:text=Regionplan Lister 2030 1 
Fylkesutvalget i Vest-Agder vedtar,... 5 Orientering om planen for kommunepolitikerne. 

Regionplan Lister 2030 er tredje generasjons plan for utvikling av Listerregionen vest i 
Agder. Planen omfatter kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal 
og Sirdal. Hovedmålet med Regionplan Lister 2030 er å utvikle Lister til en miljømessig, 
sosialt og økonomisk bærekraftig region – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. 

Dette samsvarer med hovedmålet i Regionplan Agder 2030. I tillegg skal Regionplan Lister 
2030 være et redskap for økt samskapning og større bo-attraktivitet i kommunene i Lister.  

 

2.3  Kommunale føringer 

Planstrategi for Flekkefjord 2020-2024 

https://www.flekkefjord.kommune.no/getfile.php/4804561.2679.iamjquuqbkbant/Planstrategi+
FK+2020-2024.ferdig.pdf 

I planstrategien er det redegjort for utfordringsbilde innenfor temaene; arbeid- og næringsliv, 
befolkningsutvikling, bostedsattraktivitet, folkehelse, økonomi, rekrutering. 



Kommuneplanen og kommunedelplanene er listet opp og utfordringer vurdert gjennom 
planstrategien. Her nevnes kun de mest relevante for arbeidet med KDP for sentrum. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel  

https://www.flekkefjord.kommune.no/getfile.php/4704576.2679.kpwnaljnutupmj/Samfunnspla
n+2014-2025+.pdf 

 

Gjeldende samfunnsdel av kommuneplanen ble vedtatt av bystyret den 26.04.2014. Planen 
har følgende overordnede mål:  

«Vi skal være en attraktiv kommune for bosetting og næringsliv, slik at vi når 10000 

innbyggere i 2025.  Vi skal utvikle vår rolle som regionsenter for omkringliggende 

kommuner» 

 

«Flekkefjord kommunen har en rolle å spille både i Lister og i Agder, og må videreutvikle sine 
mange fortrinn og muligheter på en måte som både er til gavn for kommunens egne 
innbyggere og for hele regionens innbyggere.» 

 

Kommunedelplan for kulturminner  

Formannskapet vedtok i oktober 2019 at det skal utarbeides en kulturminneplan for 
Flekkefjord. Kulturminneplanen skal etablere en oversikt over kommunens kulturminner og 
legge frem en handlingsplan for bevaring og for bruk i reiselivssammenheng. 
Kulturminneplanen vil kunne legge grunnlag for bl.a. nye besøksdestinasjoner og 
reiselivsopplevelser. 

 

Kommunedelplan for sentrumsområdet (KDP Sentrumsområdet)  

«KDP Sentrumsområdet er en viktig delplan med tanke på både boligbygging og 

næringsutvikling i og rundt Flekkefjord. Foruten forretninger i bykjernen, er det i området 

rundt bykjernen at svært mye av kommunens næringsutvikling foregår. Det samme gjelder 

boligbebyggelse.» 

Mål er hentet fra kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025: 

• Sikre areal til boligbygging etter forventet befolkningsvekst. Regnes det prosentvis lik 
vekst i hele kommunen vil målsettingen i kommuneplanens samfunnsdel om 10 000 
innbyggere utgjøre 580 nye innbyggere innenfor sentrumsområdet. 

• Utrede muligheten for å utvikle sjønære tomter fra sentrum ut mot Snerthammer. 
Bidra til maritimt bomiljø nært sentrum. 

• Følge opp samfunnsplanens intensjon om at industriareal skal være hyllevare. 
Herunder utrede nye næringsområder på aksen Trøngsla Vollesfjord 

• Etablere gangstier fra de sjønære boligområdene inn til sentrum. Utvikle promenade 
mellom Wahlsodden til Raulibukta.  



• Tilrettelegge badeplasser i hele kommunen 

• Utvikle vår rolle som regionsenter innen industri, helse, kultur, skole og idrett. 

• Bygge nye idrettsanlegg 

• Tilstrekkelige båtplasser/båtstøer 

• Etablere sentrumsnær husbåthavn 

• Arbeide for vegforbindelse til Kråketona i forbindelse med Austad-Sletthei 

 

Tilgrensende planer 

Ny kommunedelplan for sentrumsområdet vil grense til følgende kommuneplaner: 

• Kommuneplanens arealdel, vedtatt 1.12.2000 
• Kommunedelplan for kystsonen, vedtatt 9.2.2017 
• Kommunedelplan for bykjernen, vedtatt 20.12.2020 

Med unntak av en justering av avgrensingen mot kommuneplanens arealdel i sydøst vil disse 
planene danne avgrensingen av ny kommunedelplan for sentrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.0 Situasjonsbeskrivelse 

3.1 Planområdet 

Planområdet for sentrumsområdet strekker seg fra Svegeskogen industriområde i sørvest til 
Søyland i vest, videre til næringsområdet på Birkenesodden i nord og Egenes camping i 
sørøst.  

 

Sentrumsområdet består av tettstedene Svege, Tjørsvåg, Søyland, Lilleheia, Uenes, Rauli, 
Austad, Kråketona, Drangeid og Loga. Dette innebærer at kommunedelplanplan for sentrum 
omfatter mer enn halvparten av befolkningen i Flekkefjord kommune. Samme planområde 
omfatter også de fleste næringsområdene i kommunen sammen med skoler og 
idrettsanlegg. Aktiviteten innenfor næringsområdene varierer fra mekanisk industri til 
storvarehandel. Det finnes en dagligvarebutikk innenfor planområdet. 

 



3,2 Demografi og levekår 

Innbyggertallet i kommunen er 9027 per mai 2021. Av disse er 4791 bosatt innenfor 
planområdet. Innbyggerne i bykjernen som utgjør 1630, er ikke medregnet. 

Fremskrevet innbyggertall for 2040 er fra SSB estimert til 9087. Prognoser for 
befolkningssammensetningen i kommunen indikerer at 25 % av befolkningen vil være eldre 
enn 67 år i 2040. 10 % av befolkningen vil være eldre enn 80 år samme år.  

Ungdommene i Flekkefjord er i større grad enn landsgjennomsnittet fornøyd med lokalmiljøet 
og med fritidsorganisasjoner. Samtidig oppgir 12.3 % at de er lite fysisk aktive.  

3,3 Boligområder 

Det er foretatt en gjennomgang av gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet. 
Innenfor regulerte boligområder er det tilgjengelig 70 leiligheter i to- eller flermannsboliger og 
10 tomter til eneboliger. De fleste av disse er lokalisert på Drangeid. I forlengelsen av 
bebyggelsen på Rauli foreligger det en plan som er under revisjon og som kan gi inntil 20 
eneboligtomter. I reguleringsplan Kråketona – Austad er den sørlige delen mot Austad, 
omtalt som Austad-Sletthei, ikke utbygd. Et utkast til detaljregulering viser at det her er 
potensiale for 100 tomter for eneboliger og 100 boenheter som rekke- eller kjedehus. I 
gjeldende kommunedelplan for sentrumsområdet, er det et visst utbyggingspotensiale på 
Svege, Drangeid, men hvor reelt det er med utbygging i disse områdene må tas opp til 
vurdering. 

Boligområdene Tjørsvåg-Søyland, Rauli, Kråketona og deler av Lilleheia er bygd ut etter 
reguleringsplan. Øvrige boligområder er selvvokst og bygd ut over tid. Flere av disse 
områdene har vært småbruk, slik vi fortsatt kan finne utenfor planområdet. Innimellom finnes 
det fortsatt noen åpne områder som ikke er bebygget. 

3,3 Næringsområder  

Innenfor planens avgrensing finnes flere industriområder hvor den opprinnelige drift har 
opphørt. Dette gjelder industriområdene på Loga, Drangeid og Svege. Nye virksomheter har 
etablert seg innenfor disse områdene, men aktiviteten er ikke på nivå som før. Eksisterende 
bygninger og anlegg setter begrensinger i forhold til ny bruk.  

Det meste av næringsvirksomhet foregår i dag i Svegeskogen vest for bykjernen og på 
Trøngsla øst for bykjernen. Innenfor Svegeskogen er det 53 daa regulert areal som ikke er 
utbygd. Tilsvarende er det tilgjengelig 112 daa regulert næringsareal på Trøngsla.  

I gjeldende kommunedelplan for sentrumsområdet er det også avsatt et fremtidig 
næringsområde på Høystakkmyra vest for Trøngsla. Vanskeligheter med å finne økonomisk 
gjennomførbar adkomst fra E39 har medført at dette området ikke er realisert. Fremtidig 
nedklassifisering av dagnes E39 kan endre forutsetningene for utbygging av Høystakkmyra. 
Omlegging av E39 vil medføre at kommunens næringsområder får økt avstand til 
hovedtrafikkåren som binder Vestlandet og Sørlandet sammen. 

3,4 Kommunikasjon 

E39 som binder Vestlandet og Sørlandet sammen går gjennom planområdet retning nord -
sør. Fylkesvei 44, kystveien Flekkefjord – Stavanger, går også gjennom planområdet. 
Raskeste vei til Stavanger er likevel via E39 som er stamvei. 

Krysset mellom fylkesveiene fv44 og fv4148 (Circle K) oppleves som en flaskehals. 
Årsdøgntrafikk (ÅDT) for disse to veiene er henholdsvis 8450 (2018) og 2850 (2018). Fv44 



som starter i rundkjøringen ved E39, deler bykjernen i to og er som nevnt en hovedvei til 
Stavanger. Om morgenen passerer det mer enn 1000 biler i timen gjennom byens 
hovedgate. Fv4148 er eneste vei inn i byens største byggefelt samtidig som en barneskole 
med 300 elever har sin avkjørsel i samme kryss. Om morgenen blir det kødannelse i fv 4148. 
Krysset oppfattes som trafikkfarlig blant byens innbyggere. Fv 4152 (tidligere E39), som går 
gjennom Drangeid og Loga er omkjøringsveg for E39 og er fungerer godt som samleveg for 
disse boligområdene.  

Det er gang og sykkelveger fra Bykjernen til Svege, Austad og Drangeid. 

Lokal kollektivtrafikk:  

• Taxus betjener Drangeid, Uenes og Søyland med åtte daglige rundturer mellom 
klokken 8 og 17  

• Buss til togstasjonen på Sira kan også være aktuell som lokalbuss for boligområdene 
Drangeid og Loga med 11 avganger.  

• Buss til Kvinesdal kan være aktuell som lokalbuss for Austad med 14 avganger.  

• Buss til Hidra kan være aktuell som lokalbuss aktuell for Tjørsvåg, Svege og 
Svegeskogen med 8 avganger. 

Innenfor planområdet eksisterer det tre kaier. To av kaiene er knyttet til eksiterende 
industriområder på Svege og Walsodden. Den tredje ligger ved «Slippen» hvor en del er 
privat og en del kommunal kai. 

3,5 Friluftsliv 
Bebyggelsen innenfor planområdet er omkranset av kupert skogsterreng. De fleste boligene 
har mindre enn 1 km til turterreng. Planområdet har også nærhet til sjø og vann. Det er 
stadig etterspørsel etter sentrale båtplasser og særlig båthus som innebærer overbygde 
båtplasser. 

3.6 Kulturminner 
Flekkefjordsbanen ble åpnet i 1904 og er det mest kjente kulturminnet innenfor planområdet. 
Banen er fredet og strekker seg gjennom planområdet fra bykjernen til planens nordlige 
avgrensing. Jernbaneanlegget består av murer, tunellportaler og veider anlagt med kilt stein i 
et utfordrende landskap og viser stor ingeniørkunst anlagt av dyktige håndverkere.  

Vannvegen Løgan ble kanalisert i 1880 og var lenge en viktig ferdselsåre fra bykjernen inn til 
Lavold med videre forbindelse over Flikkeid til Lundevannet. 

Innenfor fabrikkområdet til Aarenes garveri finnes det en steinhvelvbro som har vært del av 
Vestlandske hovedveg. 

På Drangeid ligger Gåda som er del av en gammel steinsatt ferdselsåre hvor det ble slept 
tømmer med hest over eidet fra Øvreid til Nereid. 

Industrimiljøet på Drangeid har sitt opphav fra hollendertiden da det ble etablert 
oppgangssag drevet med kraft fra Selurafossen. Eksisterende fabrikkbygninger ble reist etter 
branner på 1930-tallet og etter sabotasje under siste krig. To bygg murt opp med kilt stein 
som har rommet to kraftverk fra rundt 1900, står igjen av eldre bebyggelse.  

Ellers er det få bygninger og ingen sammenhengende bygningsmiljø av kulturhistorisk 
interesse.  

 



4.0 Arealstrategi 

Forsalg til arealstrategi innenfor KDP sentrumsområdet.  

Kommunen bør ha en overordnet arealstrategi som grunnlagt for å kunne vurdere ulike 
innspill til kommunedelplanen. Fordelene med arealstrategi kan være:  

• forutsigbarhet for aktører  
• tidlig politisk dialog og forankring  
• mulighet for medvirkning på strategisk nivå 
• skape sammenheng og helhet i planleggingen 
• løfte blikket og se om utviklingen går i ønsket retning 

Ved revisjon av sentrumsplanen vil innbyggere, grunneiere og konsulenter melde inn forslag 
til nye byggeområder etter at planarbeidet er varslet igangsatt. Dette kan også gjennomføres 
etter eget opplegg for innspill som blir klargjort i planprogrammet.  

En arealstrategi kan gjøre det enklere å håndtere mange innspill til nye arealformål i 
kommunedelplanarbeidet, og at dette skjer i tråd med ønsket helhetlig utvikling. Forslag til 
nye utbyggingsområder og øvrige arealendringer kan avvises eller aksepteres med 
henvisning til om de er i samsvar eller konflikt med arealstrategien. 

En arealstrategi skal sikre en helhetlig og langsiktig forvaltning av arealene innenfor 
planområdet. Arealstrategi bør bygge på klare og realistiske mål for utviklingen av 
kommunen, som drøftes og fastsettes i planprogrammet, slik at de blir gjenstand for 
medvirkning og politisk behandling.  

Arealstrategien bør ha et helhetsperspektiv og ikke brytes opp i mange temaer. Likevel er en 
viss tematisering hensiktsmessig for å kunne konkretisere strategien. Temaene i 
arealstrategien bør speile kommunens egne utfordringer, rammer og situasjoner.  

Følgende hovedtemaer legges til grunn for arealstrategi for Flekkefjord sentrumsområde;   

• Utbyggingsstrategi: 
Nye større boligområder skal ligge i tilknytning til kollektivruter og GS-veger. Jfr. 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig,- areal- og transportplanlegging  (ATP).  
 
Arealkrevende næringsformål og næringsvirksomhet som genererer vesentlig trafikk 
skal ligge i tilknytning til eksisterende infrastruktur. Tung industri skal ligge i nærheten 
til dagens E39 eller kai. Jfr. ATP. 
 
Vurdere transformasjon av eldre næringsområder i nærhet til eksisterende 
boligområder. 
 

• Strandsonen:  
Ved utbygging i strandsonen skal allmennheten fortsatt ha tilgang til områdene langs 
strandkanten og de kystnære sjøarealene. Jfr. Statlige planretningslinjer for 
differensiert forvaltning av strandsonen 
 

• Grønnstruktur: 
Ved utbygging skal eksisterende grønnstrukturer ivaretas og gode adkomstmuligheter 
til friluftsområder sikres. 
 



• Naturmangfold: 
Endret arealbruk i konflikt med utvalgte naturtyper både på land og i sjø skal unngås. 
 

• Turisme og reiseliv: 
Identifisere areal som kan være relevante for turisme og reiseliv. 

 

5,0 Sentrale tema og utredningsbehov 

Sentrale tema: 

• Trafikksikkerhet og kapasitet i krysset ved Circle K 
• Utbyggingsbehov bolig og næring 
• Utnyttelsesgrad innenfor nye og eksisterende byggeområder 
• Byggegrense mot sjø 
• Kriterier for plankrav 
• Nivå laveste gulv over stormflo 
• Definere grense mellom sjø og vassdrag 
• Grønnstruktur – opprettholdelse og videreutvikling, samt tilrettelegge for grupper med 

nedsatt mobilitet. 
• Opprettholde og videreutvikle stiområder i sammenheng med bolig- og nærings  
• Eldre reguleringsplaner og reguleringsplaner som ikke er realisert 
• Avsatte byggeområder innenfor gjeldende kommunedelplan  

 

Utredningsbehov: 

• I nødvendig utstrekning skal punktene i Forskrift om konsekvensutredning § 21 
utredes avhengig av areal som blir aktualisert i varslingsperioden. 

• I nødvendig utstrekning innhente kunnskap om naturmangfoldet iht. 
Nauturmangfoldslovens § 8. 

• I nødvendig utstrekning utrede faren for skred og flom innenfor planområdet 
• Utrede veiforbindelse Rauli – Nulandsvika 

 

6,0 Organisering av planarbeidet 

Det foreslås at arbeidet organiseres som et prosjekt med følgende aktører: 

Arbeidsgruppe: 3 arealplanleggere 
   Klima- og miljøvernforvalter 
   Informasjonsmedarbeider Innhenting av data, publikasjoner 
       Organisere medvirkning 
       Utrede konsekvenser,  
       Produsere plandokument 

Ad hoc grupper Spesialkompetanse  Utredning av konkrete deltema 

Prosjektleder  Medlem av arbeidsgruppen Samordne arbeidet 
       Påse at arbeidet blir komplett 
       Kontaktperson 



Referansegruppe Rådmannens ledergruppe Kvalitetssikre faglig innhold 
       Innspill 

Styringsgruppe Formannskapet  Vedtak av planprogram.  
        Kvalitetssikring i forhold til  
       politiske prioriteringer 
       Innspill 

Prosjekteier  Bystyret   Planinitiativ gjennom vedtatt  
       planstrategi 2020-2024 
                                                                                 Godkjenne endelig plan 

 

7.0 Medvirkning og parter i planarbeidet 

Plan- og bygningsloven har et lovpålagt krav om medvirkning i planprosesser i plan- og 
bygningsloven § 5-1. Det betyr at planmyndigheten gjennom hele planarbeidet skal sørge for 
åpen og tilgjengelig medvirkning i lokalsamfunnet gjennom dialog med organiserte og 
uorganiserte interessegrupper  

Medvirkning fra lokalbefolkningen, barn- og unge, eldrerådet, personer med 
funksjonsnedsettinger, næringsdrivende, bransjegrupper som representerer utbygging, 
politikere og regionale og statlige fagmyndigheter, bidrar til høy legitimitet og bred forankring 
av planen, både politisk og i lokalsamfunnet.  

Kommunens forslag til opplegg for medvirkning og parter: 

• Annonseringer i avisen Agder Flekkefjord tidene. 
• Varsling, informasjon og opplegg for digitale innspill vil skje via kommunens 

hjemmeside. 
• Offentlige instanser og interesseorganisasjoner involveres iht. pbl. og evt. møter etter 

behov 
• Møter med ansvarlige foretak, regulanter og utbyggere 
• Møter med velforeninger 
• Møter med ungdomsrådet 
• Møter med personer med funksjonsnedsettinger 
• Møter med eldrerådet  
• Møter med pensjonistforeningen 
• Milepelmøter med Formannskapet med åpning for innspill og tilbakemeldinger.  
• Rådmannens ledergruppe engasjeres i interne møter. 

 

Aktuelle parter og høringsinstanser: 

Lokale foretak, regulanter og utbyggere 
Bransjerepresentant fra ansvarlige foretak  
Agder Energi Nett AS 
Agder fylkeskommune 
Bane NOR Eiendom AS 
Bane NOR SF 
Barns og unges representant i plansaker 
Direktoratet for mineralforvaltning 
IRS Miljø IKS 



Fiskeridirektoratet Region Sør 
Flekkefjordbanens Venner 
Flekkefjord eldreråd 
Flekkefjord Havnestyre 
Flekkefjord historielag 
Flekkefjord og Omland Industriforening 
Flekkefjord og Opland Turistforening 
Folkehelsekoordinator 
Fortidsminneforeningen i Vest-Agder 
Forum for Natur og Friluftsliv 
Helse og velferd 
Kystverket 
Naturvernforbundet i Vest-Agder 
Norges vassdrags- og energidirektorat NVE 
Norsk Maritimt Museum  
Norsk Zoologisk Forening  

Flekkefjord Pensjonistklubb 
Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 
Selura Fiske og Grunneierlag 
Smaabyen Flekkefjord  
Statens Vegvesen 
Statsforvalteren i Agder 
Ungdomsrådet  
Velforeninger 
 

8.0 Fremdriftsplan 

• 23. jun 2021 varsel om oppstart av planarbeid med planprogram til offentlig ettersyn. Frist 
for å komme med innspill til planprogram, samt å komme med innspill til arealplanen er 
satt til 1. okt 2021.  

• 29. sept annonsering om påminnelse av frist den 1. nov for å komme med innspill til 
arealdelen 

• 11. nov. 21 fastsettelse av planprogram i formannskapet 

• Høst 2021 medvirkningsprosesser 

• Vår 2022 utarbeiding av planforslag 

• Sept 2022 behandling av planforslag i formannskapet 

• Høst 2022 offentlig ettersyn 

• Vår 2023 bearbeiding av planforslag 

• Sept 2023 innstillende behandling av planforslag i formannskapet 

• Okt 2023 endelig behandling i bystyret 


