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Saksframlegg 

 

1.gangsbehandling av Detaljregulering for Trøngsla nord N2,  gnr. 102 bnr. 181 
m.fl. (PlanId:4207202005) 

 

Rådmannens innstilling: 

Utvalg for samfunn fremmer saken og legger planforslaget Detaljreguleringsplan for Trøngsla nord 
N2 ut til høring og offentlig ettersyn etter reglene i plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10. 

 

Vedlegg 
01 Plankart 
03 Bestemmelser 
02 Planbeskrivelse 
08 VA-notat 
04 ROS-analyse 
09 Utomhusplan 
A10-1 Situasjonsplan (2) 
A30-1 Snitt A (1) 

 
Planforslaget 
Forslag til Detaljregulering for Trøngsla nord N2 (PlanID:202005) er mottatt fra Prosjektil Areal AS den 
20.07.2021. Det forsalget som foreligger til 1.gangs behandling består av følgende juridisk bindende 
plandokumenter etter PBL 12-4: 

• Plankart i målestokk 1:500 m , datert 29.06.2021  
• Reguleringsbestemmelser, udatert  

Andre plandokumenter:   
• Planbeskrivelse datert 29.06.2021 
• ROS analyse, 13.07.2021 
* ROS sjekkliste, udatert 
* VA-notat, datert 15.06.2021 
* Utomhusplan, situasjonsplan- sporing, samt øvrige snitt og fasadeillustrasjoner.  
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Saken kort fortalt 
Formålet med planforslaget er å legge til rette for etablering av kombinert bygg for 
varehandel/industrivirksomhet og kontorvirksomhet. Området ønskes regulert til kombinert bebyggelse 
for forretning/kontor/industri og således i tråd med reguleringsformålet i overordnet plan. 
 
Planområdet er på ca. 7 daa, og ligger langs E39, 2,5 km øst for Flekkefjord sentrum. Området har 
adkomst fra E39 via Trøngsla. Planområdet er delvis opparbeidet fra før med en grusplass som av og til 
benyttes til parkering. Planlagt bebyggelse blir på 2955 m2 BRA; fordelt med 1975 m2  BRA i første etasje 
og 980 m2 BRA i andre etasje. Det planlegges for både detaljhandel og plasskrevende varehandel 
innenfor byggeområde BKB1. Det innebærer at hele områdeplanenes «kvote» på inntil 3000 m2 
detaljhandel innenfor planområdet nå blir reservert og dermed forbeholdt denne reguleringsplanen.  
 
Over deler av første etasje planlegges det parkeringsplasser i tilknytning til kontorarbeidsplassene i 
andre etasje. Øvrige parkeringsplasser er planlagt på bakkeplan foran forretningslokalene. Tilstøtende 
bebyggelse er hovedsakelig næringsbebyggelse. Ellers grenser planområdet til grøntområde i vest som 
tjener som vegetasjonsskjerm. Eiendommene innenfor planområdet eies og disponeres av EH eiendom 
AS som er tiltakshaver. Planarbeidet utføres av Prosjektil Areal AS.  
 

 
Utklipp av plankart 

 

Bakgrunn 
Planområdet ligger på Trøngsla, og ligger innenfor og utgjør vestre del av byggeområde N2 i 
områdereguleringen for Trøngsla nord, gnr. 102, bnr. 161 (PlanId:201103). For flere byggeområder, 
deriblant N2, påhviler det plankrav etter planbestemmelse § 2.005. Det er således utarbeidet 
detaljregulering for tiltaket. Planområdet grenser mot resten av del-område N2, mot byggeområde F/T i 
nord og fritidseiendom gnr. 102, bnr. 125 – Austadveien 33 i vest og Austadveien og Trøngsla-veien i sør.   
 
I områdereguleringen for Trøngsla fra 2011 er planområdet regulert til kombinert bebyggelse for 
forretning/kontor/industri. 
 
Formålet med planforslaget er å legge til rette for kombinert formål i tråd med overordnet plan. 
Planforslaget foreslår å regulere byggeområdet til kombinert formål forretning/kontor/industri (SOSI-
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kode 1811). Det primære formålet i dag er forretning og kontor, men for å sikre en robust og fleksibel 
plan for fremtiden er det ønskelig å tillate industrivirksomhet i første etasje.  
 
Planforslaget er utarbeidet av Prosjektil Areal AS. Tiltakshaver er EH Eiendom AS som også eier og 
disponerer mye av planområdet.  
 
Etter ønske fra administrasjonen er deler av vegen inn til Trøngsla tatt med i planen for å tette et hull i 
planbasen som har ligget der siden sist regulering i området.  
 
Prosess 
Planinitiativet ble fremlagt for kommunen i oppstartsmøte med planavdelingen den 2.1.2020. Det ble 
blant annet vurdert og konkludert med at planarbeidet ikke utløste krav om konsekvensutredning etter 
PBL § 4-2, med tilhørende forskrift.  
 
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut 12.02.2021 med frist for å komme med innspill 
12.03.2021. Ved fristens utløp var det kommet inn fire innspill, disse var fra Agder fylkeskommune, 
Statforvalteren i Agder, Statens vegvesen og Agder Energi Nett.  
  
Innspillene er kommentert av forslagsstiller i kapittel 3 i planbeskrivelsen. Administrasjonen har ingen 
vesentlige merknader til kommentarene, men vil kommentere enkelte momenter nedenfor.   
 
 
Tidligere vedtak som har betydning for saken 
Det har høsten 2020 vært en planmessig avklaring av en vesentlig planforutsetning i overordnet plan. 
Dette gjaldt fremtidig kjøreveg OV1 (figur 1)som ligger i områdeplanen for Trøngsla.  
 

 
Figur 1 

 
Vegen skulle om mulig gi adkomst til fremtidig adkomstveg til Høystakkmyra industriområde, jfr. 
planbestemmelse § 4.005 i områdeplanen. Utvalg for samfunn har gitt klarsignal om at vegen OV1 kan 
utgå. Begrunnelsen er medtatt under.  
 

(fra saksframlegg) 
Flekkefjord kommune har regulert flere næringsområder som ikke er fullt utbygd. Flere av disse 
er som utvidelser av eksisterende områder. Høystakkmyra skiller seg noe ut fra de andre 
næringsområdene ved at området ikke er utbygd fra før og det heller ikke finnes tyngre 
infrastruktur i området. Dette innebærer relativt store grunnlagsinvesteringer før området kan 
tas i bruk.  
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Med bakgrunn i at kommunedelplanen for sentrum er av eldre dato, mener administrasjonen at 
planlegging og utbygging av nye næringsområder bare bør skje etter en nærmere avklaring i 
overordnet plan. Dette betyr at Høystakkmyra næringsområde ikke bør realiseres før det er 
foretatt en helhetlig karlegging av andre aktuelle næringsområder i kommende revisjon av 
kommunedelplan for sentrumsområdet.  
 
Ut fra overstående tilrår administrasjonen at regulert adkomstveg OV1 til Høystakkmyra i 
områdereguleringsplanen for Trøngsla næringsområde utgår, og at planinitiativ fra Prosjektil AS 
ikke trenger å ta hensyn til denne planforutsetningen. Det presiseres at kommunen ikke har tatt 
stilling til andre planmessige forhold i planinitiativet og viser til at dette er forhold som skal 
belyses og avklares nærmere gjennom en detaljreguleringsprosess 

 
Saksprotokoll:  
Utvalg for samfunn har behandlet saken i møte 08.12.2020 sak 44/20 
Møtebehandling 
Votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Utvalg for samfunns vedtak  
Regulert adkomstveg OV1 til Høystakkmyra industriområde i Områdereguleringsplanen for 
Trøngsla næringsområde PlanID:4207201103, kan utgå.  
 
Kommunen har ikke tatt stilling til andre planmessige forhold i planinitiativet fra Prosjektil AS. 

 
 

Vurdering 
Planforslaget er vurdert opp mot planbestemmelsene i områdeplanen for Trøngsla, særlig §2 om 
generelle bestemmelser og forhold som skal ivaretas og belyses ved detaljreguleringer. Ellers er 
planforslaget underlagt planfaglige vurderingskriterier.  
 
Administrasjonen viser i det vesentlige til planbeskrivelsen som gir en god beskrivelse av planinitiativet,  
planforslaget og særlig kapittel 7 om virkninger av planforslaget. Likevel ser administrasjonen behov for 
å kommentere enkelte punkter.  
 
Planforslaget er stort sett i tråd med overordnet plan. Byggeområdet er noe utvidet mot vest, men totalt 
bebygd areal har ikke økt som følge av dette. Det følger en nærmere beskrivelse av forholdet rundt 
utvidelsen nedenfor. Videre holder byggehøyden seg til makshøydene som er satt i områdeplanen, med 
unntak av byggets totale fasadehøyde som er 0,25 m høyere enn rammen i områdeplanen ( 10 m ). 
Maks kote høyde på møne (+86) er overholdt. Administrasjonen mener en overskridelse på 0,25 m er 
såpass lite at det ikke har betydning for volumvirkningen i feltet eller landskapstilpasningen. Siden 
planerinshøyden ikke er fastsatt i områdeplanen, er det ikke relevant å problematisere en overskridelse 
på 0,25 m på bygningshøyden, så lenge maks kote høyde på +86 er overholdt.  
 
Videre er det noe avvik når det gjelder ønsket fargesettingen på bebyggelsen. Det er ønske om å kunne 
tillate mer lyse farger, og da mer i harmoni med eksisterende bebyggelse. For å sikre at kommunen skal 
godkjenne endelig fargevalg er det fastsatt rekkefølgebestemmelse som ivaretar hensynet til material- 
og fargevalg i byggefasen, jfr. bestemmelse 5.1.2. 
 
Planlagt bebyggelse er godt tilpasset byggetomten, terrenget og øvrig bebyggelse på stedet. Overordnet 
plan tillater inntil 10.000 m2 BRA (bruksareal) inkl. parkering innenfor byggeområde N2. Fra før er 
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området utbygd med ca. 2.200 m2 BYA (bebygd areal) inkl. parkering. Planforslaget åpner for 6.400 m2 
BYA (bebygd areal) inkl. parkering. Parkering på tak er ikke medregnet. Selv om man regner med BRA 
innenfor planområdet, overskrides ikke rammen i områdeplanen.  
 
Fra før er byggetomten delvis sprengt ut og opparbeidet. Særlig mot nord og byggeområdet F/T 2 er det 
ikke noe igjen av regulert vegetasjonsskjerm. Det vil si at det terrenget som er regulert til 
vegetasjonsskjerm i overordnet plan, er fjernet ved opparbeidelsen av den aktuelle tomten. Det er et 
forhold som verken kommunen eller utbygger rår over, eller kan tilbakeføre. Videre er tilstøtende 
område (F/T 2) bebygd og opparbeidet i tråd med planen. Administrasjonen mener bebyggelsen bør 
planlegges inntil fjellskjæringen for å unngå et skjemmende tomrom i bakkant av bebyggelsen. Vedlagte 
snitt viser hvordan bebyggelse er planlagt plassert i forhold til fjellskjæringen. I forsalg til 
planbestemmelser er det  medtatt rekkefølgekrav om geoteknisk undersøkelse før utbygging. 
 
Planforslaget legger opp til en utvidelse av byggeområdet. Siden Utvalg for samfunn har vært positive 
(se avsnitt over) til at kjørevegen OV1 i overordnet plan kan utgå som formål, åpner dette for at 
byggeområde N2 kan utvides noe vestover. En utvidelse av byggeområdet vil samtidig redusere noe på 
området som er avsatt til vegetasjonsskjerm i overordnet plan. Hensikten med en vegetasjonsskjerm er 
blant annet å dempe de negative landskapsvirkninger en utbygging vil gi. Dette er likevel mest aktuelt 
for de tomtene som ligger høyere i terrenget og er mer eksponerte. Det er ikke registrert viktige arter 
eller naturverdier i det aktuelle grøntområde, samt at bebyggelsen vil ligge utenfor byggegrensen langs 
E39.  
 
Videre er ny E39 bestemt flyttet lengre inn i landet innen 2030. Byggeområdet vil bli noe mer synlig fra 
E39 ettersom noe av terrenget mellom byggeområdet og riksvegen fjernes. Også støy internt fra 
næringsvirksomhet kan bli aktuelt. Administrasjonen ønsker innspill i høringsrunden på hvordan 
planbestemmelsene kan utformes for å ivareta støyhesnynet i og utenfor planområdet på en 
tilfredsstillende måte. 
 
Utvidelsen berører også fritidsboligen på gnr. 102, bnr. 125. Det er planlagt parkeringsplasser inntil 
eiendomsgrensen og mellom fritidsboligen og ny bebyggelse er det i underkant 25 meter. På grunn av 
høydeforskjellen vil det bli værende igjen en liten kolle mellom eiendommen og parkeringsplassen og 
næringsbygget.  
 
Administrasjonen vil  bemerke at dersom kjøreveg OV1 i områdeplanen hadde vært realisert med en 
tofelts kjøreveg til Høystakkmyra industriområde, ville trolig tilsvarende omfang av både terreng og  
vegetasjonsskjerm forsvinne som følge av utbyggingen.  
 
Administrasjonen finner derfor ikke vektige grunner for å avslå en utvidelse med begrunnelse frafall av 
vegetasjonsskjerm, terreng og at utbyggingen kommer nærmere eksisterende fritidsbebyggelse. 
 
Bestemmelser 
Rekkefølgekrav i overordnet plan er videreført i nødvendig grad etter administrasjonens vurdering.  
Kravet om samtidig opparbeidelse av tilgrensede parkeringsarealer er ikke medtatt. Utenomhusplanen 
ivaretar opparbeidelsen. Statens vegvesen har ikke bemerket venstresvingefeltet på E39 og 
administrasjonen ser heller ikke svingefeltet som nødvendig ut fra fremtidig trafikkbelastning og 
forholdene på stedet.   
 
Parkering 
Parkeringsdekningen er god, med 30 innregulerte parkeringsplasser samt 4 HC-parkering på bakkeplan. 
Det er også lagt til rette for elektrisk ladning av el-motorvogn. Det er i tillegg sikret sykkelparkering 
under tak , sentralt plassert foran inngang. Kontorarbeidsplassene er sikret parkering på tak over deler 
av 1. etasje. 
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VA 
Det er utarbeidet et VA-notat som beskriver nærmere hvordan tilkoblingen av vann og avløp er tenkt. 
Vider hvordan overvannet skal håndteres og føres til resipient. Administrasjonen forutsetter at aktuelle 
grunneier som blir berørte av rørlegging og gravearbeider kontaktes for avtale. Vi har ellers ingen andre 
merknader til VA-notatet.  
 
ROS 
Det er utarbeidet ROS-analyse på bakgrunn av en ROS sjekkliste. Administrasjonen stiller seg bak de 
vurderingene som er gjort og har derfor ingen vesentlige merknader til analysen. 
 
Om forhold rundt detaljhandel 
Områdeplanen for Trøngsla nord er i utgangspunktet planlagt for næringsarealer beregnet på 
plasskrevende varehandel. Likevel er det gitt en åpning for detaljhandel begrenset oppad til 3000 m2 
gjeldende for hele planområdet, jfr. planbestemmelse §2.003, siste ledd.  
 
Begrensningen oppad er en direkte følge av bestemmelser fastsatt i Fylkesdelplan for senterstruktur og 
lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder («kjøpesenterplanen»), vedtatt i 2003. Bakgrunnen er 
den generelle debatten om å unngå utarming av sentrum, ved å tillate for mye detaljhandel utenfor 
bykjernene, i for eksempel større sentre og næringsparker.  
 
Planbestemmelse § 2.003 regulerer ikke nærmere hvordan disse arealene for detaljhandel skal fordeles 
eller forvaltes av kommunen. Med et slikt utgangspunkt mener administrasjonen at prinsippet om 
«førstemann til mølla» bør gjelde for når kvoten på 3000 m2 ønskes benyttet. Det samme bør også 
gjelde for om hele eller bare deler av kvoten benyttes. Administrasjonen vil derfor ikke foreta noen form 
for behovsprøving av størrelsen på kvoten under planbehandlingen.  
 
Ved fastsettelse av planbestemmelse om detaljhandel i reguleringsplan, kan tiltakshaver drive 
detaljhandel innenfor sitt område så lenge reguleringsplanen gjelder. 
 
Utbyggingsavtale 
For å sikre utbygging av teknisk infrastruktur er det bl.a. fastsatt rekkefølgebestemmelser om at fortau 
som gir adkomst til tomta, skal etableres før tomta tas i bruk, jfr. § 8.001 i overordnet plan. I 
planforslaget er det medtatt en rekkefølgebestemmelse som ivaretar dette forholdet, jfr.  
planbestemmelse 5.1.3 
 
For å kunne gjennomføre byggingen av fortau må utbygger inngå utbyggingsavtale med kommunen. Det 
er allerede ved varsel om oppstart av planarbeid, også varslet oppstart av forhandlinger om 
utbyggingsavtale mellom partene. Det vil trolig også være behov for en avtale mellom utbygger og 
Statens vegvesen om fortauet langs deres eiendom. 
 

Økonomiske konsekvenser  
Da det forutsettes inngått utbyggingsavtale med utbygger, vil dette i de fleste tilfeller gi en økonomisk 
konsekvens for kommunen. 
 
Etter ønske fra administrasjonen er deler av vegen inn til Trøngsla tatt med i planen for å tette et hull i 
planbasen, som har ligget der siden sist regulering i området. Det tilkommer ikke 
plansaksbehandlingsgebyr for dette arealet siden kommune selv har ønsket dette medtatt.  
 

Konsekvenser for barn og unge 
Ingen vesentlige 
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Konsekvenser for klima og miljø 
Ingen vesentlige 
 

Konsekvenser for folkehelse 
Ingen vesentlige.  
 

Samlet vurdering 
Med bakgrunn i redegjørelsen over anbefaler administrasjonen at planforslaget for Detaljregulering for 
Trøngsla nord N2, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter reglene i pbl §§ 5-2 og 12-10.  
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