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1 SAMMENDRAG 
 

Formålet med planforslaget er å legge til rette utvikling av planområdet slik at det i stor 
grad er i tråd med gjeldende områdeplan. I planforslaget legges det opp til etablering av 
kombinert bygg for varehandel/industrivirksomhet og kontor. Gjeldende regulering for 
planområdet er en områdeplan fra 2011, hvor planområdet er regulert til kombinert 
bebyggelse for forretning/kontor/industri. Bebyggelsen ønskes regulert til kombinert 
formål forretning/industri/ kontor. Foreslått planområde er på ca. 7 daa., og ligger langs 
E39, 2,5 km øst for Flekkefjord sentrum. Området har adkomst fra E39 via Trøngsla. 
Planområdet skal planeres på tilnærmet nivå med adkomstveien. Størrelse på bygg er 
tiltenkt å få et omfang på 3000 m2. I gjeldende reguleringsplan er maks tillatt BRA = 
10.000 m2 inkl. parkering.  Planområdet står i dag for det meste ubrukt. Det rommer en 
grusplass som sporadisk brukes til parkering, og et vegetasjonsbelte i vest. Nærliggende 
bebyggelse er hovedsakelig industri i form av forhandlere, og voluminøse bygg med lavt 
aktivitetsnivå, samt nærliggende skog. Eiendommene innenfor foreslått plangrense eies 
og disponeres av EH Eiendom AS. 

 

Forhold som gjelder risiko og sårbarhet, forurensning og støy ivaretas gjennom 
planleggingen, og planforslaget ansees i sum å ha få negative-, og flere positive 
konsekvenser.  
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2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 
Formålet med planforslaget er å utvikle området slik at det i stor grad er i tråd med gjeldende 
områdeplan. Planområdet ønskes regulert til kombinert formål forretning/kontor/industri, hvor 
planforslaget legger opp til etablering av bygg med varehandel og kontor. For å likevel sikre 
en robust plan er det ønskelig å også regulere til tillatt etablering av industrivirksomhet i 
første etasje – i tråd med gjeldende regulering.  

 

Planområdet er på ca. 7 daa., og ligger 2,5 km øst for Flekkefjord sentrum. Planområdet står 
i dag for det meste ubrukt. Det rommer en grusplass som sporadisk brukes til parkering, og 
et vegetasjonsbelte i sørvest. E39 går like ved planområdet i vest. Nærliggende bebyggelse 
består i hovedsak av industri og forhandlere i voluminøse bygg, med lavt aktivitetsnivå. 

I gjeldende reguleringsplan fra 2011 er planområdet regulert til kombinert bebyggelse for 
forretning/kontor/industri.  

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold 
 

Forslagstiller:  EH Eiendom AS, Industrigata 18, 4480 Kvinesdal 

Plankonsulent: Prosjektil Areal AS, Gamle Forusveien 1, 4033 Stavanger 

Eierforhold: Utbyggingsområdet består av gnr/bnr 102/181. Eier for denne 
seksjonen er forslagstiller. 

 

Figur 1 – Planområdets beliggenhet  
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2.3 Utbyggingsavtaler 
Sammen med melding om igangsetting av reguleringsarbeidet ble det også varslet oppstart 
av forhandlinger mellom EH Eiendom AS og Flekkefjord kommune om utbyggingsavtale etter 
PBL §17-4.  

2.4 Krav om konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i forhold til §6 og §8 i forskrift om konsekvensutredninger og 
vurderes å ikke omfattes av forskriften. Tiltaket er i stor grad i samsvar med gjeldende 
reguleringsplan, og det vurderes å ikke få vesentlig virkning for miljø og samfunn etter §10 a-
h. 
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3 PLANPROSESSEN 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. planprogram 
Det ble avholdt oppstartsmøte 02.10.2020. Her ble det diskutert planavgrensning og 
planmessig avklaring av adkomstvei til fremtidig næringsområde ved Høystakkmyra. I 
utgangspunktet var vegareal OV1 til næringsområdet på Høystakkmyra regulert i deler av 
planområdet i gjeldende områdeplan. Følgende vedtak ble fattet av utvalg for samfunn den 
08.12.2020 sak 44/40: «..Regulert adkomstveg OV1 til Høystakkmyra industriområdet i 
Områdereguleringsplanen for Trøngsla næringsområde PlanID4207201103, kan utgå». 

3.1.1 Varsel om oppstart 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid ble annonser i Agder avis den 12.02.2021, samt 
varsel med brev til tilstøtende grunneiere og berørte myndigheter. Fristen til å komme med 
innspill ble satt til den 12.03.2021. 

3.1.2 Innkomne merknader 
Under varsel om planoppstart/høring og offentlig ettersyn 12.02.2021 – 12.03.2021, har det 
kommet inn 4 merknader fra følgende høringsparter:  

 

Offentlig myndigheter og interesseorganisasjoner 

1. Agder Fylkeskommune, planavdeling, datert 11.03.2021 
Det fremgår ikke konkret av oppstartsmeldingen hvilken type handel man ser for seg. 
Det minnes imidlertid om § 2.003 i gjeldende reguleringsbestemmelser, det der heter 
at det totalt innenfor reguleringsplanen kan etableres maksimalt 3000 kvm handel til 
annet enn såkalte «plasskrevende varesalg». Bestemmelsen er inntatt som 
oppfølging av Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handler og tjenester i 
Vest-Agder («Kjøpesenterplanen»), vedtatt i 2003. Vi forutsetter at dette blir ivaretatt.  
Det er ikke åpent for tjenesteyting i område N2, og fylkeskommunen antar at det 
beror på en skrivefeil i planmeldingen/varslingsbrevet. Tjenesteyting er funksjoner 
som fortrinnsvis bør lokaliseres i sentrum. 
Området ligger relativt eksponert til og det er viktig at bebyggelsens plassering og 
utforming vies i omtanke i planleggingen.  Det bør legges frem visualisering som 
redegjør for dette forholdet, jf. § 2.005 i bestemmelsene til gjeldende reguleringsplan.  
Agder fylkeskommune har ingen vesentlig merknad til en viss justering av grøntbeltet. 
Det bør imidlertid avsettes/opprettholdes en grønn buffersone av noe størrelse mot 
tilliggende boligbebyggelse, bl.a. for å dempe bebyggelsens estetiske virking på 
omgivelsene. 
Når det gjelder spørsmålet om å fjerne V1, legger vi til grunn at dette allerede er 
avklaret med Flekkefjord kommune. 

Forslagsstillers kommentar: 

Det har vært ytret et ønske av oppdragsgiver å legge til rette for el-/elektronisk 
vareforhandel, møbelforhandel, eller en dagligvarebutikk. Størrelse på handel/forretning vil 
legge gjeldende områdeplan til grunn. Vedrørende planforslagets reguleringsønske for 
tjenesyting i området, er det riktig oppfatning at dette beror på skrivefeil i varslet plansak. Det 
ønskes regulert til kombinert formål forretning/kontor/industri. Visualisering av bebyggelsens 
plassering og utforming i landskapet vil bli hensyntatt, og skal fremgå i planbeskrivelsen. 

For spørsmålet omkring fjerning av OV1, er det riktig oppfatning at dette forholdet allerede er 
avklart med Flekkefjord kommune. 
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2. Statens vegvesen, datert 11.03.2021 

Varslet planområdet ligger nord for kryss mellom E39 og atkomstveien Trøngsla i 
etablert næringsområde. Sørvestre del av planområdet omfatter del av kommunal vei 
langs E39, Austadveien, og sideareal for veigrunn på nordøstre side av denne veien. 
Veigrunn for kommunal vei og sideareal langs veien inngår i areal for E39 på denne 
strekningen (gnr. 300, bnr. 8). I gjeldende plan for området er areal på nordøstre side 
av Austadveien regulert til grønnstruktur/vegetasjonsskjerm, og område OV1 innenfor 
grønnstruktur er avsatt som del av en mulig fremtidig atkomst til industriområde på 
Høystrakkmyra.  
I detaljregulering må det reguleres for frisikt i kryss mellom Trøngsla og Austadveien, 
og langs Austadveien bør sideareal reguleres til annen veggrunn. For en mulig 
fremtidig atkomst til Høystakkmyra, som etter det vi kjenner til er mer aktuelt annet 
sted nå, har vi ikke merknader til at OV1 utgår. 

Forslagsstillers kommentar: 

Tas til følge.  

 

3. Agder Energi Nett AS, datert 22.02.2021 
Agder Energi Nett AS (AEN) har etter energiloven områdekonsesjon i Flekkefjord 
kommune.  
AEN gjør på bakgrunn av dette oppmerksom på at det i planforslaget må tas hensyn 
til bestående anlegg og for de anlegg som det er nødvendig for oss å etablere og 
drifte. AEN har etablert høyspentanlegg og lavspent anlegg i området. (Høyspent 
jordkabel som rød stiplet strek, 230V jordkabel vist som stiplet blå streker, 400V 
jordkabel som stiplet lilla streker i kartet) 
Planbeskrivelsen oppgir ikke effektbehov. I planprosessen må det avklares hvordan 
nye utbyggingsområder skal forsynes med elektrisk strøm. Det må avklares i hvilken 
grad eksisterende nettstasjon på andre siden av kommunal vei Trøngsla eventuelt 
kan benyttes, eller om det er behov for å innregulere plass til ny nettstasjon. 
Generelle opplysninger:  
Enkelte opplysninger gitt i sosi-fil og kart kan være unntatt fra innsyn etter 
Offentlighetsloven §13 og må kun benyttes til forespurt formål uten å videresende 
disse opplysningene til andre uten godkjenning fra oss. Når formålet er ferdig, skal 
dataene slettes. Vi viser til taushetsplikt etter Energiloven §9-3 jf. KBF §6-2 

Forslagsstillers kommentar: 

Tiltakets effektbehov vil bli meldt inn til Agder Energi Nett AS (AEN), og det vil bli tatt en 
vurdering om tiltaket kan forsynes med strøm fra eksisterende nettstasjon. For å likevel sikre 
at byggeriet kan forsynes med tilstrekkelig effekt, avsettes det areal til etablering av 
nettstasjon i plankartet iht. AENs retningslinjer. Bestemmelsene til planen sikrer at denne 
skal opparbeides dersom byggeriet effektbehov overgår eksisterende kapasitet.  

Planforslaget vil hensynta bestående anlegg i planområdet og anlegg som berøres av 
planforslaget, og som er nødvendig for AEN å etablere og drifte.   

AENs øvrige kommentarer tas til følge.  
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4.  Statsforvalteren i Agder, datert 08.04.2021 
I oversendte melding om oppstart er det ikke gitt opplysninger ut over omriss av 
planområde og ønsket nytt kombinert formål. Referat fra oppstartsmøte og 
planinitiativ er ikke vedlagt. Det er således vanskelig for oss å ta konkret stilling til 
oppstartsmeldingen. Det er foreslått å erstatte regulert kombinert formål industri med 
tjenesteyting. Statsforvalteren stiller seg bak uttalelse fra Agder Fylkeskommune av 
11.03.2021, og gir innspill om at tjenesteytingsfunksjoner legges til sentrumsnære 
områder. Vi forutsetter at eventuell forretningsvirksomhet i form av handel kun blir i 
begrenset omfang. Handelsvirksomhet bør primært legges til mer sentrumsnære 
områder. Vi gir innspill om at det legges opp til en restriktiv parkeringsdekning, i tråd 
med nasjonale føringer om å legge til rette for bruk av kollektiv, sykkel og gange som 
transportform. Vi gir videre innspill om at det legges til rette for lading av ladbare 
motorvogner. Vi gir innspill om at regulert vegetasjonsskjerm beholdes i regulert 
omfang. 
Videre ber Statsforvalteren om at særlig følgende vurderes og gjøres rede for i det 
videre planarbeidet: 

- Klima- og energiplanlegging, jf. pbl § 3-1 første ledd bokstav g). Se bl.a. 
Miljødirektoratets 
 veileder: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn- 
 iarealplanlegging/ 
 klima/klimagassutslipp/ 
- Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4. 
- Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). 
- Luftkvalitet, se retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
   (T-1520/2012). 
- Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. 

            - Universell utforming, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. 
- Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og 
   bestemmelser, jf. pbl. § 4-3. Veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging – 
   metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen» (DSB/2017) anbefales. 
   Klimaendringer/klimatilpasning skal også belyses i ROS-analysen, se i denne 
sammenheng 
   bl.a. www.klimatilpasning.no. 
- Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 7. 
- Vannforskriften § 12. 

 
Forslagsstillers kommentar: 
Hvilken type/- omfangsstørrelse på handel/forretning som er ønskelig i planforslaget, vises 
det til kommentar ovenfor. Vedrørende planforslagets reguleringsønske for tjenesyting i 
området, beror dette på skrivefeil i varslet plansak. Det ønskes regulert til kombinert formål 
forretning/kontor/industri.  

Det legges opp til 1 parkeringsplass pr. 100 m2 forretnings-, kontor og industriareal og 1 
parkeringsplass pr. 200 m2 lager, i tråd med gjeldende områderegulering.  Retningslinjer 
vedrørende støy og luftkvalitet vil bli lagt til grunn i det videre planarbeidet. Muligheten for 
ladning av ladbare motorvogner vil bli hensyntatt.  Statsforvalterens øvrige kommentarer for 
det videre planarbeidet som bør tas til vurdering vil bli tatt til følge. 

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-
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3.2 Tidligere vedtak i saken 
Det opprinnelige planområdet som ble varslet er blitt utvidet etter varslingsperioden, 
12.02.2021 – 12.03.2021, etter ønske fra kommunen. I en epost fra Flekkefjord kommune, 
datert, 09.03.2021, ble det fremsatt et ønske om å ta med noe areal av vegen inn til Trøngsla 
fra E39. Dette på bakgrunn av at kommunen oppgir å ha hull i planbasen for arealet. 
Kommunen oppgir å ta ansvar dersom det skulle møte motstand under høring, samt oppgir 
at tiltakshaver ikke skal betale saksbehandlingsgebyr for dette mer-arealet.  
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

 

4.1 Overordnede planer 
• Regionale planer og føringer 

Regionplan for Agder 2030 

Regionalplan for Agder 2030 har fem tema som skal være satsingsområder fram mot 2030. 
Et av dem er verdiskapning og bærekraft, hvor det er hovedmål om næringsutvikling og økt 
samarbeid om nye arbeidsplasser. Videre er det et ønske i Regionplan for Agder 2030 å 
legge til rette for attraktive og varierte arbeidsmarkeder, te ved å ivareta næringslivets behov 
for areal og å legge til rette for at virksomheter med besøkende lokaliseres mot 
sentrumsområder.  

 
Figur 2 "Veien til målet". Hentet fra regionplan for Agder 2030. 

4.1.1 Kommuneplan for Flekkefjord kommune 
Gjeldende kommuneplan er fra 1999. Kommunen har ikke digitalt planregisteret, og 
kommuneplanen arealdel er derfor ikke tilgjengeliggjort på kommunens nettside. Det skal 
rulleres ny kommuneplan i løpet av kommende planperiode. 

Arealformål 

I fra tilsendt kartgrunnlag fra kommunen av kommuneplanen for Flekkefjord kommunen, er 
det aktuelle planområdet avsatt til industri.  

 
Figur 3 Kommuneplanen for Flekkefjord kommune 
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4.1.2 Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2025 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2025 

Kommuneplanens samfunnsdel for Flekkefjord kommune, gjengir at Flekkefjord skal ta vare 
på, samt utvikle, flere offentlige og private arbeidsplasser regionalt. Dette ved å sikre gode 
rammevilkår med utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv, og å ha regulerte 
næringsareal som «hyllevare», samt å utvikle nye næringsområder med hovedfokus på 
aksen Trøngsla – Vollesfjord. Planinitiativet er i stor grad i tråd med de overordnede 
føringene lagt for næringsutvikling i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner for og i nærheten av planområdet 
 

Arealformål 
I gjeldende områderegulering fra 2011, planID 
201103, er arealet som omfatter planområdet 
regulert til kombinert formål 
forretning/kontor/industri, vegetasjonsskjerm og 
parkeringsplasser.  

Bestemmelser 
I områderegulering følger det at forretninger 
som forhandler varegrupper som er 
plasskrevende skal tillattes å etableres i 
næringsregulerte områder. Dette gjelder 
forretninger med salg av biler, båter og andre 
motorkjøretøy, landbruksmaskiner, trelast og 
andre større byggevarer og salg  fra 
planteskoler/ hagesentre. Videre tillates også etablering av forretninger som forhandler 
møbler, hvitevarer og bygningsartikler. I tillegg tillates salg av ikke plasskrevende vareslag 
med bruksareal begrenset oppad til 3000 m2 BRA gjeldende for hele planområdet. Foruten 
om deler av planområdet som ligger innenfor areal regulert til vegetasjonsskjerm og 
parkeringsplasser, ligger planområdet primært innenfor N2.   

 

Forretning, kontor, industri – N2 

I gjeldende plan settes det krav til detaljregulering for næringsområde N2. Med 
detaljreguleringen skal det følge snitt-tegninger eller terrengmodeller som redegjør for de 
ulike delfeltenes innbyrdes plassering i landskapet, og den terrengmessig overgangen 
mellom de ulike nivåene. Ved utarbeidelse av bestemmelser for detaljregulering skal det 
settes krav til bygningenes høyde, farge og materialbruk. Området skal planeres på 
tilnærmet nivå med adkomstveien inn til Trøngsla næringsområde. Tillatt BRA = 10.000 m2 
inkl. parkering. Det skal legges til rette 1 parkeringsplass pr. 100m2 BRA forretnings-, kontor- 
og industriareal og 1 parkeringsplass pr. 200 m2 BRA lager. Maksimal mønehøyde for nordre 
halvdel av feltet settes til 12 m. Maksimal mønehøyde for søndre halvdel av feltet settes til 
10m. Mønehøyde må ikke overskride kote +86. 

Vegetasjonsskjerm 

Figur 4 Områdeplan og planområdet 
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Opprinnelig terreng skal i hovedsak bevares. Det tillates skjæring og fylling for tilliggende 
tomter. Fyllinger skal dekkes med jord, tilsås og beplantes. Skjæringer skal så langt som 
mulig, dempes og tilsås. Etablering av turveier, stier, bord, benker og lekeapparater for barn 
er tillatt.  

OV1 

Kjørevei OV1 er avsatt som mulig fremtidig adkomst til et industriområde på Høystakkmyra 
og gir tilkomst til bro over E39. OV1 kan nyttes som adkomst til næringsområde N2. 

Følgende vedtak ble fattet av utvalg for samfunn den 08.12.2020 sak 44/40: «..Regulert 
adkomstveg OV1 til Høystakkmyra industriområdet i Områdereguleringsplanen for Trøngsla 
næringsområde PlanID4207201103, kan utgå». 

Rekkefølgebestemmelser 

• Den enkelte tomt kan ikke tas i bruk før fortau og gangveger som gir adkomst til 
tomta, er opparbeidet. 

• Parkeringsanlegg på eller i grense mot den enkelte tomt skal ferdigstilles før den 
enkelte tomt tas i bruk. 

• Planer for nytt høyresvingfelt fra E39 skal være godkjent av Vegvesenet før bygging 
blir igangsatt. Høyresvingfeltet skal være ferdig opparbeidet før område for forretning 
og tjenester N3 og N4 kan tas i bruk. Denne bestemmelsen gjelder også nye tiltak 
inne næringsområde N2.  

 

Andre gjeldende reguleringsplaner i nærheten av 
planområdet er: 

• Endret regulering for E39, planID 197801 
(1978).  

• Reguleringsplan for del av Trøngsla, planID 
19605 (1996).  

• Arealplan for Trøngsla, planID 197801 (1978). 
• Arealplan for Roben, planID 201202 (2012).  

 

 

 

 

4.3 Pågående planer 
Ny E39 skal bygges fra Kristiansand til Ålgård. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2030. Den nye 
E39 vil ikke gå forbi planområdet, noe som vil føre til betraktelig mindre biltrafikk. Reduksjon 
av vegetasjonsskjermen sørvest i planområdet ansees derfor som mindre problematisk i 
planforslaget. 

  

Figur 5 Nærliggende reguleringsplaner 



Detaljregulering for Trøngsla nord N2, Flekkefjord kommune Prosjektil Areal AS 
 

14 
 

 
Figur 6 Anbefalt ny korridor for E39 markert med rødt og planområdet markert med gult 

Det ellers ingen andre kjente reguleringsplaner som er pågående i umiddelbar nærhet til 
planområdet. 
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger i Flekkefjord kommune, ca. 2,5 km øst for Flekkefjord sentrum. Området 
er i dag lite utbygd. Nærliggende bebyggelse består i hovedsak av industri, forhandlere og 
voluminøse bygg med lavt aktivitetsnivå. Planområdet ligger helt ved E39 og nærliggende 
områder er skog.  

  

 
Figur 7 - Planområdets beliggenhet i regionen 
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Planområdet grenser til voluminøs 
forretning/bilforhandler i nordøst, 
bensinstasjon i sør, og industriteknisk bygg i 
nord. Sørvest for planområdet er det er spredt 
eneboligbebyggelse som ligger langs E39, 
vestover fra planområdet.  

Planområdet er samlet på ca. 7. daa og 
omfatter eiendommene gnr./bnr. 102/181 og 
deler av eiendommene 102/141, 102/154, 
102/106 og 300/8. Eiendommene 102/181 og 
102/141 innenfor foreslått plangrense eies og 
disponeres av EH Eiendom AS. 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
I dag består planområdet av en grusplass som sporadisk brukes til parkering, og et 
vegetasjonsbelte i vest. Planområdet er delvis planert, og ligger mellom kote +76 og kote + 
88. Det er ingen eksisterende bygg innenfor planområdet. Området grenser til 
boligbebyggelse i form av spredte eneboliger i vest, og industri i øst og nord, og en 
bensinstasjon i sørøst. Det finnes også en barnehage sørøst for planområdet som deler bygg 
med Den Evangelisk Lutherske Frikirke.  

 
Figur 9 Dagens arealbruk. Planområdet preges av spredt bygg for voluminøs industri, forretning/forhandlere, samt 
enkelte eneboliger i sørvest, og barnehage og frikirke i sør.  

 

Figur 8 Planområdet uthevet i hvitstiplet linje. 
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5.3 Stedets karakter 
Området består i hovedsak av bergmasse, vegetasjon og skog, samt en større grusplass 
som brukes sporadisk til parkering. I sørvest ligger det et sammenhengende 
vegetasjonsbelte som grenser til boligbebyggelsen og E39. Langs adkomstvegen Trøngsla 
fra E39 ligger det enkelte voluminøse forretninger og industribygg med lavt aktivitetsnivå. Øst 
for Trøngsa er det vegetasjon med større busker og trær. Stedets karakter preges stort sett 
av industrivirksomhet, og frittliggende næringsbygg plassert i et vegetasjonsbasert landskap.  

 

5.4 Landskap 

 
Figur 10 Nasjonal detaljert høydemodell NDH, fra temakart-rogaland.no. Høydemodellen er ikke oppdatert i forhold til 
gjeldende høydenivå innenfor selve planområdet, da planområdet er planert ut. 

I henhold til temakart-Rogaland, ligger planområdet i delvis planert, og i delvis kupert terreng; 
bestående av grus, berg og hardt underlag. Planområdet ligger mellom kote +76 til + 88, 
over marin grense. Terrenget stigender nordover og når fram til en flere meter høy fjellskrent. 
Fjellskrenten er ikke oppmålt, og foreliggende data er derfor ikke oppdatert. Fjellskrent 
nord/nordvest i planområdet antas å være minst 10 meter høy. Sør og mot sørvest for 
planområdet er eksisterende terreng gradvis fallende, mot dagens vegetasjonsskjerm som 
grenser mot eneboliger i sørvest. Øst i planområdet er eksisterende terreng relativ flatt med 
fallhelning mot øst, og det består av hardt underlag av stein og grus. Natur og det 
eksisterende terrenget dominerer landskapsbildet.  
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Figur 11 a og b) Planområdet sett fra sørvest og vest. Bildene er noe utdatert da planområdet er delvis planert ut til 
samme høyde som adkomstveg Trøngsla. 

 
Figur 12 Planområdet sett fra sørøst. Bilde er noe utdatert da planområdet er delvis planert ut til samme høyde som 
adkomstveg Trøngsla. 

 
Figur 13 Viser planområdet i nærliggende terreng og landskap. Hentet fra 3d.kommunekart.com. 3D kartet er noe 
utdatert, da deler av planområdet som vises med berg og vegetasjon er planert ut, med en planert grusplass.  
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
I henhold til Temakart – Rogaland, og Flekkefjords landskapsvernområde Forvaltningsplan, 
2010, er det ikke registrert kulturminner innenfor, eller i nærhet av planområdet. 

 

5.6 Naturverdier 
Det er ikke registrert noen trua eller fremmede arter innenfor planavgrensning, i henhold til 
Miljostatus.no og Temakart-Rogland.no. Registreringen viser imidlertid at det er plante- og 
fluearter som er definert som sårbare og/eller nær trua omkring i nærområdet.   

 
Figur 14 Trua arter 

 

5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 
I henhold til Temakart-Rogaland er det ikke friluftsområder av høy verdi innenfor eller nær 
planområdet. Det finnes heller ingen tursti i, eller i nærheten av planområdet. Det går en 
sykkelrute langs E39 men berøres ikke av planen. 

 

5.8 Landbruk 
I gjennomgang og vurdering av tilgjengelig plandokumenter for Flekkefjord kommune, er det 
ingenting som antyder at planområdet befinner seg i et område som er av interesse for 
landbruket. 

 

5.9 Trafikkforhold 

5.9.1 Gang- og sykkelforbindelser 
Planområdet knytter seg til gang- og sykkelveg i området, og tilgjengeligheten for gående 
ivaretas i planforslaget. Planområdet ligger ca. 2,5 km - omtrent 15 minutters sykkeltur fra 
Flekkefjord sentrum. I Flekkefjord sentrum finner man en rekke varierte tilbud.  
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Figur 15 Gang- og sykkelforbindelse til Flekkefjord sentrum markert med blå. Planområdet uthevet i stiplet linje. 

5.9.2 Kollektivtilbud 
Planområdet ligger rett ved Trøngsla bussholdeplass. Her kan man ta buss både i retning av 
Feda, og i retning mot Flekkefjord sentrum. Fra Flekkefjord sentrum er det flere andre 
kollektiv forbindelser, med blant annet forbindelser til Egersund og Sandnes i Nord, og 
Mandal og Kristiansand i sør. Bussen til Flekkefjord sentrum, og mot Feda, har flere daglige 
avganger (kilde: https://akt.no/). 

 
Figur 16 Kollektivtilbud 

5.9.3 Biltrafikk 
E39 ligger langs planområdets i vest. I følge vegkart.no har E39 en relativ høy 
trafikkbelastning, med ÅDT på 8500 ved planområdet i 2019. Fartsgrensen for E39 er 80 
km/t ved planområdet. Europaveien er hovedkoplingen mellom Agder og resten av Europa, 
og er derfor preget av en høy andel vare- og persontransport. Planleggingen av ny E39, som 
skal forflyttes innover i landet, og forbi planområdet, er i gang og den forventes ferdig innen 
2030. Forflytting av E39 vil medføre en betraktelig lavere trafikkbelastning ved planområdet.  

https://akt.no/
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Trøngsla utgjør adkomstveien til planområdet fra E39, sammen med omtrent ti andre 
industri/forretningsbygg. Fartsgrensen er 50 km/t. I henhold til vegkart.no er det ikke oppgitt 
noen årlig trafikkmengde for adkomstveien, Trøngsla. 

Mellom planområdet og E39 ligger Austadveien, som er adkomstvei for eneboligene som 
ligger langs E39 ved planområdet. Det er ikke oppgitt årlig trafikkmengde for veien iht. 
vegkart.no. Hastighet er 50 km/t. 

I henhold til vegkart.no er det registrert én møteulykke ved planområdet på E39 i 2009, og én 
ulykke som involverte fotgjenger ved Austadveien i 2005, før gatebelysning var på plass for 
veien.  

 
Figur 17 E39 ved planområdet 

 

5.10 Barns interesser og sosial infrastruktur 
Det finnes ingen lekeplasser eller -arealer innen eller i nærheten av planområdet. Krea 
barnehage ligger ca. 100 meter mot sørøst. Det er ikke registrert eller funnet noen lekeareal 
som er tilknyttet til barnehagen. På hjemmesiden oppgir barnehagen å aktivt benyttet 
skogsarealet sørøst for barnehagen til lek. Nærmeste skole(r) er lokalisert i Flekkefjord 
sentrum, og sør for Flekkefjord sentrum, ca 2,5- 3 km fra planområdet.  

 

5.11 Universell tilgjengelighet 
Prinsipp for universell tilrettelegging skal legges til grunn ved planlegging, utforming og 
anleggelse av bygg og parkering. Offentlige arealer skal være tilgjengelige for alle. 
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Installasjoner som forringer fremkommelighet for bevegelseshemmede, tillates ikke i offentlig 
areal.  

5.12 Teknisk infrastruktur 
VA-notat, utarbeidet av Prosjektil AS, datert 15.06.2021, beskriver eksisterende forhold 
vedrørende vann, avløp og overvann. 

5.13 Grunnforhold 
I henhold til Temakart- Rogaland.no, ligger området over marin grense og det er 
humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn, og tynn morene langs Austadveien og E39. Det 
er ikke registret flom- eller skredfare i området. 

5.14 Støyforhold – dagens situasjon 
I henhold til vegvesenets støykart, ligger planområdet innenfor rød- og gul støysone. Dette 
skyldes i all hovedsak den høye trafikkbelastningen som E39 medgir, med oppnevnt ÅDT på 
8500 i 2019. Tatt i betraktning at E39 skal forflyttes innover- og nord for planområdet innen 
2030, er det er forventet at støyforholdene i planområdet vil bli betraktelig lavere enn ved 
dagens situasjon.  

 
Figur 18 Støysoner hentet fra Statens vegvesen 

 

5.15 Luftforurensing 
Luftforurensning i området er stort sett begrenset til utslipp i forbindelse med trafikk på 
nærliggende veier, da i hovedsak E39. Det ingen betydelige luftforurensende virksomheter i 
nærområdet. Luften vil til tider bli forurenset av støvflukt ved kombinasjon av tørt vær og 
vind.  

5.16 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
Prosjektil har utarbeidet ROS-analyse som er datert 20.05.21. ROS-analysen har pekt på 
følgende tema som krever nærmere oppfølging i planleggingen: 

  

1. Radon 
2. Ekstremvær 
3. Lyng/skogbrann 
4. Myke trafikanter 
5. Støy- og luftforurensning 
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Disse temaene er beskrevet videre i ROS-analysen, og behov for tiltak er innarbeidet i 
planmaterialet og beskrevet i senere kapitler i planbeskrivelsen. 

5.17 Næring 
Nærliggende bebyggelse er i stor grad preget av en arealkrevende industri- og 
forretningsnæring knyttet til industri.  

Planområdet legger til rette for næringsinteresser i form av arealkrevende industri som 
verksted, bilforhandler o.l. Regionplanen for Agder 2030, ønsker å tilrettelegge for attraktive 
og varierte bo- og arbeidsmarkeder i hele Agder. For å få til dette vektlegges det behovet for 
å ivareta næringslivet behov for areal. I den gjeldende reguleringsplanen for planområdet fra 
2011, følger det at forretninger som forhandler varegrupper som er plasskrevende skal 
tillates å etableres i næringsregulerte områder.  

5.18 Analyser/utredninger 
I forbindelse med utarbeidelse av planforslaget er det blitt utarbeidet VA-notat som beskriver 
eksisterende vann- og avløpsforhold, og aktuelle tiltak knyttet til planforslaget og som er 
vedlagt planen.  
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Planlagt arealbruk 
  

6.1.1 Reguleringsformål 

AREALOVERSIKT – FORMÅL (nivå 2) 

Reguleringsformål Feltnavn     Areal        

BEBYGGELSE OG 
ANLEGG 

Kombinert bebyggelse – 
forretning/kontor/industri 

BKB1 
   2,58 

Energianlegg BE 0,03 

SAMFERDSELSANLEGG 
OG TEKNISK 

INFRASTRUKTUR 

Veg SV 0,48 

Kjøreveg o_SKV 0,70 

Fortau o_SF1-2 0,19 

Annen veggrunn - grøntareal SVG1-3 0,97 

Parkering 
SPA 

 
3,82 

TOTALT PLANOMRÅDE  6,43daa 

 

 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
Under følger en oversikt over formålene som er benyttet i planen og funksjoner knyttet til 
formålene:  

Planforslaget legger opp til en utnyttelse på BRA ca. 3000m2, med en 
parkeringsplassdekning på 2 p-plasser pr. 100m2 BRA, totalt 58 p-plasser. Formålet med 
planen er å etablere bygg med kombinert formål; forretning, industri og kontor.  Bygget er 
tenkt oppført med forretning/industrivirksomhet i 1.etasje og kontor i 2. etasje. Adkomst til 
planområdet blir fra Trøngsla. Planlagt tiltak vil være tilpasset omkringliggende bebyggelse 
når det gjelder høyder og fasader, og utformingen vil sees i sammenheng med eksisterende 
bebyggelse og landskap. 

Vegetasjonsskjermen som ligger sør for planområdet foreslås justert. Ettersom E39 er 
planlagt å bli flyttet lenger inn i landet fra planområdet ansees denne justeringen å være 
mindre problematisk mht. støy.  

 

6.2.1 Bebyggelse og anlegg 

Kombinert formål for forretning/kontor/industri  
Innenfor BKB1 tillates det oppført bebyggelse til kombinert formål, forretning, industri og 
kontor. Byggeriet planlegges i et størrelsesomfang på totalt 2995 m2 BRA. Innenfor BKB1 
tillates etablert maks 3000 m2 BRA, fordelt på to etasjer; 1975 m2 BRA i 1. etasje og 980 m2 i 
2.etasje. Både detaljhandel og plasskrevende varehandel tillates etablert innenfor BKB1. 
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Maks gesimshøyde er oppgitt i kotehøyder i plankartet, gjeldende fra topp gulv. På del av 
bebyggelse med lavest maks gesimshøyde tillates etablering av parkeringsplass over 1. 
etasje. 
Takutstikk tillates å krage utover byggegrensen og formålsgrensen med maksimalt 1,2 
meter. 
 
Teknisk rom skal være en integrert del av bebyggelsen. 
 
 
 

 
 
Figur 19 BSB1 i plankartet 

 
Bebyggelsen skal tilpasses tilliggende bygningsmasser. Bygget vil tilrettelegges med 
universell tilgjengelighet iht. TEK 17. 
 

 
Figur 20 Fasade av bebyggelsen, sett fra sørøst.  
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Figur 21 a) Perspektiv på planlagt bebyggelse sett fra sørvest, b) Perspektiv på planlagt bebyggelse sett fra sørøst.  

 

 
Figur 22 Planlagt bebyggelse sett fra sør, til venstre på bilde – snitt 1:200 

 

6.2.2 Inngangsparti 
Det legges opp til inngangsparti i den sørlige delen av bygget, illustrert i figur 19. I østre del 
av bygget legges det opp til varelevering og renovasjonsløsning/ henting av avfall. Det 
legges også opp til inngangsparti over første etasje, ved parkeringsanlegget. 
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Figur 23 a) Utomhusplan              

Renovasjon/varelevering 
Renovasjon og varelevering skal løses som en integrert del av bebyggelsen innenfor samme 
område som varelevering. Det ivaretas snumulighet innenfor planområdet mellom 
varelevering og nabotomt i øst. Det er foretatt sporing av vareleveringsbil som viser at dette 
mulig. Det er noe mulig at pylon-skilt ved Toyota-forretningen må flyttes noe for å ivareta 
tilstrekkelig snumulighet. Etter dialog med grunneier pr. e-post, den 09.07.21., er det avtalt at 
dette kan gjøres om nødvendig.  

  
Figur 24 Sporing av semitrailer 

6.2.3 SPA - Parkering  
Innenfor feltet SPA skal det etableres inntil 34 parkeringsplasser, hvorav 4 av 
parkeringsplassene skal tilpasses bevegelseshemmede. Minst 10 % av parkeringsplassene 
skal tilrettelegges med muligheter for elektrisk ladning 
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Innenfor SPA skal det etableres minst 10 sykkelparkeringsplasser. 
Sykkelparkeringsplassene skal være overdekket og plasseres nær inngangsparti. 

 
Figur 25 Foreslått parkering innenfor SV i plankartet. 

 

6.2.4 Kjøreveg – o_SKV 
O_SKV reguleres som offentlig kjøreveg i henhold til eksisterende forhold.  

 
Figur 26 o_SKV i plankartet 

 

6.2.5 Fortau – o_SF1 og o_SF2 
Innenfor o_SF1 og o_SF2 skal det etableres fortau med en bredde på 2 m.  

 
Figur 27 o_SF1 og o_SF2 i plankartet. 

 

6.2.6  Annen veggrunn – grøntareal – SVG1, SVG2 og SVG3 
SVG1 og SVG3 skal etableres som annen veggrunn – grøntareal. SVG1 og SVG3 skal 
beplantes med gress. SVG2 skal beplantes med større busker og mindre trær som skal 
dempe innsyn til området.   
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

6.3.1 Bebyggelsens høyder og takform 
Bebyggelsen planlegges i to etasjer med flatt tak, med parkering på taket over første etasje. 
Bebyggelsen skal tilpasses tilliggende bygningsmasser når det gjelder farger og material. 
Bebyggelsen skal sikre god steds- og landskapstilpasning. I nordvest mot fjellskrenten skal 
det etableres en forstøtningsmur som ivaretar terrengtilpasning og sikring mot fjell ved 
oppførelsen av byggeriet. Dette sikres i planens bestemmelser. 

 

 
Figur 28 Planlagt bebyggelse 
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Figur 29 a og b) Bebyggelsen sett fra vest. 

Grad av utnytting 
Inneværende planforslag legger opp til en utnyttelse på inntil 3000 m2 BRA: 

I 1. etasje planlegges forretning/næring på inntil 1975 m2 BRA/ BYA 2450 m2. 

 
Figur 30 Plan i 1. etasje 

I 2. etasje planlegges det kontor på inntil 981 m2 BRA/ BYA 1085 m2. 
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Figur 31 Illustrasjonsplan for 2. etasje 

6.4 Tilknytning til infrastruktur 

6.4.1 Vannforsyning, brannvann og spillvann 
I henhold til VA- notat, utarbeidet av Prosjektil AS, antas det at spillvannsledningen i 
Trøngsla, ligger med en høyde som gjør at selvfall når spillvannsledningen. Det foreslås ny 
etablert vannkum for å ivareta mulighet for sprinkelanlegg.  

OV- ledning vil avsluttes i grøften til sykkelveg i sørgående retning. Her vil overvannet 
naturlig bli renset i grøften før det videreføres til Selura.  

 
Figur 32 Plantegning VA 

Flomveier følger eksisterende forhold, og vurderes å bli uforandret som følge av 
planforslaget. Nedslagsfeltet drenes naturlig ned mot vassdrag i sørgående retning, før det 
videreføres til Selura.  
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Figur 33 Nedbørsfelt og eksisterende flomveier 

 

6.4.2 El-nett 
Byggeriet effektbehov planlegges å tas fra eksisterende infrastruktur. Dersom effektbehovet 
overgår kapasitet på eksisterende infrastruktur, er det avsatt areal i plankartet som skal 
sikres etablert med nettstasjon i planens bestemmelser.  

 
Figur 34 Avsatt areal til trafo. 

6.5 Trafikkløsning 

6.5.1 Kjøreatkomst 
Adkomst til planområdet blir fra Trøngsla. Planområdet skal planeres på tilnærmet nivå med 
adkomstveien. 

6.5.2 Utforming av veier 
Utforming av veger er regulert iht. vegnorm for Statens vegvesen N100. Fremkommelighet 
for lastebil og brannbil ivaretas i planforslaget. 

6.5.3 Krav til samtidig opparbeidelse 
Planforslaget legger opp til at den enkelte tomt kan ikke tas i bruk før fortau og gangveger 
som gir adkomst til tomta, er opparbeidet.  

6.5.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Planområdet knytter seg til gang- og sykkelveger i området, og tilgjengelighet for gående 
ivaretas i planforslaget gjennom etablering av fortau. Det går en sykkelrute langs E39 som 
ikke berøres av planen. Planområdet ligger ca. 15-minutters sykkeltur fra Flekkefjord 
sentrum. 

6.6 Planlagte offentlige anlegg 
Kjørevei, o_SKV planlegges som offentlig kjørevei iht. eksisterende situasjon. 
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6.7 Universell utforming 
Bebyggelsene vil bli utarbeidet i henhold til TEK17 og kravene i forskriften til universell 
utforming. Prinsipp for universell tilrettelegging skal legges til grunn ved planleggingen, 
utforming og anleggelse av bygg og parkering. Installasjoner som forringer fremkommelighet 
for bevegelseshemmede, tillates ikke etablert i offentlig areal. 

 

6.8 Naturmangfold 
Ettersom det ikke er registrert trua eller fremmede arter innenfor planområdet, eller som 
berøres av planen, vurderes planforslaget å ha ingen innvirkning på naturmangfoldet.  
 

 
                                   Figur 27 Trua arter 

 

6.9 Kollektivtilbud 
Det reguleres ingen nye tiltak i forbindelse med kollektivtilbud innenfor planen. Planområdet 
ligger i dag i umiddelbar avstand fra Trøngsla bussholdeplass. Her kan man ta buss både i 
retning Flekkefjord og retning Feda. Buss til Flekkefjord går 15 ganger i døgnet, og buss til 
Feda går 15 ganger i døgnet (kilde: https://akt.no/). Basert på eksisterende kollektivtilbud 
legger planforslaget opp til at deler av transportarbeidet kan løses med kollektiv. Imidlertid 
må det her tas hensyn til at E39 er planlagt flyttet innen 2030 og som kan påvirke dagens 
kollektivdekning.  

6.10 Kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner innenfor eller i nærheten av planområdet, og planforslaget 
vurderes derfor til å ha ingen innvirkning på kulturminner. 

6.11 Sosial infrastruktur 
Planforslaget legger ikke opp til etablering av sosial infrastruktur.  

6.12 Plan for avfallshenting.  
Renovasjonsløsningen skal være på plass før brukstillatelse kan gis. 

https://akt.no/
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6.13 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
Det er utarbeidet ROS-sjekkliste for planområdet datert 20.05.2021 Delkapitlene under 
beskriver avbøtende tiltak for de tema som er avdekket i ROS-sjekklisten: 

6.13.1 Radon 
I Temakart-Rogaland er det registrerte radonnivået i planområdet satt til moderat til lav. Det 
er ingen eldre bygg som forutsettes bevart i planen. Det vurderes derfor at tiltak sikret i 
teknisk forskrift er tilstrekkelig nok for å redusere faren ved radon. 

6.13.2 Ekstremvær 
Vestlandet er generelt utsatt for ekstremvær som følge av klimaendringer. Planområdet er 
imidlertid ikke spesifikt utsatt, og det er ingen ytterligere tiltak ansees som nødvendige. 
Overvannshåndtering er beskrevet i vedlagte VA-notat. 
   

6.13.3 Lyng/skogbrann 
Planområdet og omkringliggende bygg er omringet av skog. En eventuell skogbrann vil 
derfor kunne ha konsekvenser for planområdet. Sannsynligheten for at en skogbrann 
forekommer anses som lite sannsynlig og dets nærhet til E39 gjør det enklere å slukke 
brann. Skogsvegetasjonen er heller ikke tett på byggeriet eller planområdet. Det vil derfor 
ikke være nødvendig med reduserende tiltak i forbindelse med dette.  
 

6.13.4 Myke trafikanter 
I forbindelse med kollektivforbindelser, er det ingen overgangsfelt over E39 i tilknytning til 
bussholdeplass for buss i sørgående retning. Imidlertid kan nok dette skyldes det høye 
fartsnivået som er satt ved krysningspunktet ved E39, hvor vegvesenet tidligere har 
dokumentert at etablering av gangfelt ved steder med høyt fartsnivå kan øke antall ulykker – 
snarere enn å redusere antall ulykker knyttet til krysningssteder for gående (Håndbok 270, 
2012). Det vurderes ikke hensiktsmessig med reduserende tiltak i forbindelse med dette.  

 

6.13.5 Støy- og luftforurensning 
Deler av planområdet ligger i gul og rød støysone på grunn av nærhet til E39, som er oppgitt 
med ÅDT på 8500 i 2019. For bebyggelsen innebærer dette at deler av bebyggelsen vil ligge 
mellom rød- og gul støysone på lik linje med boligfeltet vest for planområdet. 
Innendørsstøynivå ivarats med fasadetiltak og dimensjoneres ifm. detaljprosjektering. 
Ettersom byggeriet planlegges for kombinert forretning/industri/kontor skal det ikke 
planlegges for opphold i byggeriet utenfor normal arbeidstid. Behov for ytterligere tiltak for å 
redusere støynivå ansees som ikke nødvendig. Et viktig element i denne vurdering er også 
at E39 er planlagt flyttet innen 2030, noe som vil betydelig redusere trafikkmengden og 
støynivået ved planområdet. 

Bebyggelsens plassering i forhold til E39 i vest og i sør, med ÅDT på 8500, vil gjøre 
bebyggelsen utsatt for luftforurensning i form av eksos fra biler og svevestøv fra bildekk, på 
lik linje med boligfeltet vest for planområdet og øvrig bebyggelse i samme området. Tiltak for 
å redusere luftforurensning er bl.a.: 

• Senke behov for transport generelt og privatbilisme spesielt, samt styrke 
kollektivtrafikken og stimulere til økt gang- og sykkeltrafikk. 

• Redusere hastighet på veiene og innføre piggdekkavgift.  
• Ha gode rutiner for deponering oppsamlet veistøy/sand og slam. 
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Disse tiltakene kan ikke sikres gjennom en reguleringsplan, men de må gjennomføres på et 
overordnet nivå. Som nevnt ovenfor, er et vesentlig element i vurderingen, at E39 er planlagt 
flyttet innen 2030, noe som vil bidra til å redusere luftforurensningsnivået.  

Når det gjelder inneklima for planlagt bebyggelse sikres dette i TEK17.  

Det anses ikke nødvendig med ytterligere tiltak i forbindelse med eksos- og støvbelastning. 
 

6.14 Rekkefølgebestemmelser 

6.14.1  Før rammetillatelse 
Før det kan gis rammetillatelse innen felt BKB1 må følgende være ferdig utarbeidet og 
godkjent: 

- Effektbehov for BKB1. Dersom dokumentert effektbehov overgår kapasitet på 
eksisterende energianlegg skal nettstasjon etableres innenfor BE. 

6.14.2 Krav til dokumentasjon før igangsettings- eller midlertidig brukstillatelse 
Før det kan gis igangsettingstillatelse- eller brukstillatelse skal: 

 

- o_SF1 og o_SF2.  
- SV.  
- SVG1-3 
- SPA. 
- Parkeringsplass på tak over BKB1 være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent 

utomhusplan.  
- Teknisk planer. 
- Utomhusplan i målestokk 1:200 være utarbeidet.  
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7 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
 

7.1 Overordnede planer 
Planforslaget vil i stor grad være i tråd med overordna planer, og gjeldende 
områderegulering. I kommuneplanen for Flekkefjord fra 1999 er området avsatt til industri. I 
gjeldende områderegulering fra 2011 er planområdet regulert til kombinert formål 
forretninger/kontor/industri, vegetasjonsskjerm og parkeringsplass. I regionplanen for Agder 
2030, er et av satsingsområdene å legge til rette for attraktive og varierte arbeidsmarkeder, 
gjennom å ivareta næringslivets behov for areal. Planforslaget vil dermed bidra til å følge opp 
overordna planføringer, og gjeldende reguleringsbestemmelser.   

7.2 Landskap 
Eksisterende landskapsform ivaretas i stor grad, og bebyggelsen er tilpasset landskapet når 
det gjelder tillatte høyder og plassering i terrenget, men også med hensyn til valg av farger 
på materialer og fasader. Bebyggelsen planlegges i lyse farger i tråd med eksisterende 
bebyggelse i nærområdet, og som vil passe inn med naturomgivelsene. Høyden på 
bebyggelsen vil følge terrenget og omkringliggende bebyggelse.  

 

 
Figur 35 a,b,c) Planlagt bebyggelse sett fra sør,  
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Figur 36 Planlagt bebyggelse sett fra vest. 

 

7.3 Stedets karakter 
Planområdet består av en grusplass som sporadisk brukes til parkering, og et natur- og 
landskap bestående av bart fjell og noe vegetasjon. Tilliggende nærområder preges av 
enkeltstående og voluminøse næringsbygg. Planforslaget vil ved å etablere byggeri for 
forretning/industri og kontor, bidra til å videreføre stedets eksisterende karakteristikk.  

7.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner eller viktige landskap innenfor planområdet. Planforslaget 
har dermed ingen virkning på kulturminner eller kulturmiljø. 

7.5 Forholdet til naturmangfold 
Det er ikke registrert trua eller fremmede arter innenfor planavgrensningen iht. Miljostatus.no 
og Temakart-Rogaland.no. Temakartene viser imidlertid at det er plante- og fluearter som er 
definert som sårbare og/eller nær trua. Registeringene er likevel så pass langt unna 
planområdet at planforslaget vurderes til å ikke ha virkning for nærliggende sårbare og/eller 
nær trua arter. 
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Figur 37 Sårbar og/eller nær trua arter iht. Temakart-Rogaland. Planområdet er uthevet i rødstiplet linje.  

 

7.6 Rekreasjonsinteresser/Rekreasjonsbruk 
I henhold til Temakart-Rogaland er det ikke friluftsområder av høy verdi innenfor eller nær 
planområdet.  Planforslaget vurderes derfor ikke til å ha innvirkning eller konsekvens for 
rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk for eller i området. 

 

7.7 Trafikkforhold 
Planlagt bebyggelse har god tilknytning til veinettet ettersom E39 går like ved planområdet. 
På sikt skal europaveien forflyttes innover landet, bort planområdet, og som vil redusere 
trafikkmengden ved planområdet. Planforslaget legger opp til trafikksikre løsninger for myke 
trafikanter, og knytter seg logisk opp til veinettet. Byggeriet planlegges for middels- til lav 
besøksintensitet, og vil således frembringe en relativ beskjeden økning av bil- og 
turproduksjon til området. Med gode kollektivforbindelser, og sykkel- og gangforbindelser fra 
Flekkefjord sentrum, med tilrettelegging av sykkelparkeringsplasser og ladbar stasjoner for 
transportvogn, vil planen bygge opp under nullvekstmålet.   

 

7.8 Barns interesser 
Planforslaget legger opp til kombinert formål forretning/industri og kontor, og det vil dermed 
ikke omfavne barns interesser. Planforslaget forutsetter ikke omdisponering av arealer som i 
dag er i bruk av barn og unge, og det er derfor ikke nødvendig å finne erstatningsarealer.  

 

7.9 Sosial infrastruktur 
Planforslaget får svært begrenset innvirkning på eksisterende sosiale infrastruktur, og vil 
skape liten- til ingen behov for ny sosial infrastruktur i området. Beskrivelse av planområdet i 
kapittel 5, anga at det ligger en barnehage 100 meter sørøst for planområdet, og flere skoler 
2,5 km fra planområdet mot Flekkefjord sentrum. 

 

7.10 Universell tilgjengelighet 
Bebyggelsen vil forholde seg til kravene i TEK17.  
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7.11 ROS 
Det er utarbeidet en ROS-sjekkliste i forbindelse med planforslaget, se vedlegg ROS-
analyse. Konklusjonen er:  
Risikovurderingen viser at det er relativt lav risiko knyttet til utbyggingen av området.  

 

7.12 Teknisk infrastruktur 
For teknisk infrastruktur henvises det til VA-notat. 

 

7.13 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planforslaget vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for kommunen, da det ikke 
reguleres inn noen nye offentlige arealer. O_SKV, reguleres som offentlig veg, men vegen er 
allerede offentlig og er medbrakt etter ønske fra kommunen grunnet manglede kartdata på 
vegen.  

 

7.14 Konsekvenser for næringsinteresser 
Planforslaget har ingen konsekvenser for næringsinteressene i området utover at det vil 
kunne gi et økt kunde- og besøksgrunnlag i området. 

 

7.15 Interessemotsetninger 
Basert på innkomne merknader, og planforslagets karakter sett i sammenheng med 
gjeldende områdeplan, er det få til ingen interessemotsetninger i planforslaget. Gjennom 
tilrettelegging av gangforbindelser i planområdet, og tilrettelegging av 
sykkelparkeringsplasser og ladbare muligheter for bil, følger planen opp om overordna 
føringer. Planforslaget innebærer noe økning av besøkende/tilreisende til planområdet – noe 
som kan oppleves som negativt, da spesielt med hensyn til eksisterende boliger vest for 
planområdet. Bebyggelsen legger imidlertid ikke opp til støyende aktivitetsnivå, da det 
primært legges opp til forretning og kontorvirksomhet, og adkomstveien vil ikke legges forbi 
boligbebyggelsen. For økning av besøkende/tilreisende i området kan også virke 
kriminalitetsforebyggende, og således positivt: Dagens situasjon, med eksisterende 
grusplass uten formål eller bruk, kan virke skjemmende for område og tiltrekke antisosial 
adferd. Dette i form av kriminalitet og hærverk, og dumping av avfall. 

 

7.16 Avveining av virkninger 
Detaljplanforslaget vurderes i stor grad å være i tråd med overordnede planer, og bygger opp 
om føringene om næringsutvikling i Flekkefjord. Planforslaget gjør grep for å redusere 
klimapåvirkningen, og å bygge opp om nullvekstmålet. Planforslaget representerer få 
konflikter i forhold til natur, kultur og hensyn til barn- og unge. I sum vurderes derfor 
planforslaget å ha få negative konsekvenser.  
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