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Innledning 
 

Bakgrunn og formål 
Drag Arkitektur og Byggteknikk AS fremmer forslaget på vegne Hamar Invest 
AS. 

Hensikten med planarbeider er å se på mulighet og tilrettelegging for 
fritidsboliger ved område Småbakkan ved Krågelandsvannet. Området vil 
være en videreføring av eksisterende hyttefelt på Stølen gnr./bnr. 202/1.  

Konsekvensutredning 
I arealplanen for Flekkefjord kommune er området avsatt som Landbruks-natur 
og friluftsområde (LNF). Det er i tillegg det i aktuelt område tillatt med 
plassering av 4 hytter. Kartet angir det maksimale antall hytter som er tillatt 
oppført i perioden. Forslagstiller ønsker å fremme en plan som legger til rette 
for flere fritidsboliger i området. Siden planen ligger i et LNF-område, er det 
krav om konsekvensutredning. Når en plan har vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn eller ikke er i samsvar med overordnet plans føringer, skal det 
utarbeides en konsekvensutredning sammen med planen. Hensikten med 
konsekvensutredningen er å få oversikt over hvilke muligheter, utfordringer og 
konsekvenser ulike løsningsalternativer kan gi, og hvordan disse skal håndteres. 

Planprogram  
Plan- og bygningslovens § 4-1 fastsetter at alle planer som kan ha vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn skal ha et planprogram som grunnlag for 
planarbeidet. For planer som faller innenfor krav om konsekvensutredning skal 
det utarbeides planprogram som sendes på høring og offentlig ettersyn i 
minimum 6 uker. Planprogrammet fastsettes ordinært av kommunestyret. 
Planprogrammet skal beskrive hvilket grunnlagsmateriale som må lages for at 
planforslagets relevante temaer kan vurderes tilstrekkelig, beskrive relevante 
og realistiske plan- og utredningsalternativer og beskrive aktuelle samarbeids- 
og medvirkningsprosesser 
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Avgrensning av planområdet 
Planområdet er på omtrent 112 daa, og er lokaliser på Småbakkan i Flekkefjord 
kommune. Omradet har tilgrensende bebyggelse i Nord. I øst grenser 
planområdet til Krågelandsvannet. Området omfatter deler av gnr 202/1 og 
202/2. 

 
Figur 2: Oversikt planavgrensning vist i google earth. 

 
Figur 3: Planavgrensning 
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Dagens situasjon 
Området er i dag ubebygd med stort sett av skog. Like ved avgrenset planområde 
er Stølen Hyttefelt. Her er det 11 fritidsboliger. Langs planområdet går Fylkesvei 42. 

 
Figur 4: Oversikt eksisterende situasjon 

 
Figur 5: eksisterende hytter på Stølen 
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Overordnede rammer og føringer 
Statlige føringer og retningslinjer 

1. Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014) 

2. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
(1995) 

3. T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 
4. Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 

(2018) 

Regionale føringer og retningslinjer 
1. Regionplan Agder 2030 
2. Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet (RIFF) 

Aktuelle lover og retningslinjer:  
1. Plan- og bygningsloven  
2. Naturmangfoldloven (§§ 8-12)  
3. Folkehelseloven (§ 4)  
4. Kulturminneloven  
5. Vegloven  
6. Rettleiar: Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar. 
7. Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel for tema kulturminne 

og kulturmiljøer. 
8. Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og 

bygningsloven 
9. Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 

 
Kommunale føringer og retningslinjer 

ii. Kommuneplanens Samfunnsdel 
iii. Kommunalteknisk norm 
iv. Renovasjonsnorm 2016 

Veiledere NVE 
• Kartbasert sjekkliste-NVE-tema 
• NVEs karttjenester 
• NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 

saksområder i arealplanlegging  
• NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar  
• NVEs sjekkliste for reguleringsplan  
• Miljødirektoratets overvannsveileder  
• Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir 

Gjeldene, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner  
 

PLANID PLANNAVN VEDTAKS-DATO 
 Kommuneplanens arealdel 

 
29.08.2002 

201205 Reguleringsplan Stølen hyttefelt 202/1 
mfl.,Krågeland 

29.03.2012 
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Kommuneplanens arealdel 
Plannavn: Kommuneplan AREALPLAN 1999-2011 
Ikrafttredelsesdato: 29.08.02 

Planområdet omfattes av kommuneplanen for Flekkefjord, vedtatt 29.08.2002.  
Arealformål: Planområdet ligger i område «VIII 4 hytter»- områder der 
oppføring av spredt- bolig og/eller hyttebebyggelse er tillat. Det vil være 
aktuelt å ta utgangspunkt i bestemmelser for kommuneplanens arealdel for 
videre arbeid med denne planen.  

 
Figur 6: Utklipp kommuneplan 

Reguleringsplan Stølen hyttefelt 202/1 mfl.,Krågeland 
Atkomsten til Småbakken hyttefelt vil være via eksisterende avkjørsel til Stølen 
hyttefelt.  

 

Figur 7: Utklipp Stølen 
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Utredning av planens virkninger for miljø og samfunn 
Hovedproblemstillingene som planarbeidet skal bidra til å løse er knyttet til punkt som 
angis i tabell 1. Tabellen under angir viktige, planfaglige tema som må vurderes i det 
videre planarbeidet, og som skal kommenteres nærmere i planbeskrivelsen. 
Temaene er drøftet i oppstartsmøte med kommunen. Det kan komme flere forhold 
som må vurderes basert på innspill i forvarslingen.  

Tabell 1: 
TEMA  PROBLEMSTILLINGER 
BARN OG UNGES INTERESSER Fokusområde i alt planarbeid jfr. pbl § 1-1 
BYGGESKIKK OG ESTETIKK Nye tiltak anbefales harmonisert med 

eksisterende bebyggelse og gjeldende 
reguleringsplan. 

GJELDENDE PLANER Nye tiltak anbefales harmonisert med 
eksisterende bebyggelse og gjeldende 
reguleringsplan. 

FRILUFTSLIV Blant annet sikre at muligheter for adkomst til 
friluftsområder ikke fjernes 

FOLKEHELSE Nasjonalt fokusområde. 
LANDSKAP Se bestemmelse i kommuneplanens arealdel 
NATURMANGFOLD Obligatorisk tema. Der det ikke gjennomføres 

registreringer må det vurderes om 
kunnskapsgrunnlaget er godt nok til å ta stilling 
til foreslåtte tiltak. 

FLOM, EROSJON, SKRED OG 
OVERVANN 

Deler av planområdet kan være flomutsatt og/eller 
skred. Reell flom- og skredfare må avklares og tas 
hensyns til. Plan- og bygningsloven (pbl) § 28-1 stiller krav 
om tilstrekkelig sikker byggegrunn før ny 
utbygging. 

VASSDRAG- OG GRUNNVANNSTILTAK Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 
ulemper for allmenne interesser, kan utløse 
konsesjonsplikt etter vannressursloven. 

RISIKO- OG SÅRBARHET Alle planer for utbygging skal ha en risiko- og 
sårbarhetsanalyse. Analysen skal vise alle risiko- og 
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er 
egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i 
slike forhold som følge av planlagt utbygging. 

TRAFIKKFORHOLD Parkering på egen tomt. 
Vegtrafikkstøy 

BYGGEGRENSE LANGS OG AVKJØRSEL 
FRA 
FYLKESVEG 

Retningslinjer for byggegrenser og avkjørsels 
politikk langs fylkesveg, AFK. 

VERNEVERDIER/KULTURMINNEVERN En kjent registreringer. Temaet vil bli nærmere 
utdypet av fylkeskonservator i meldingsfasen 

VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET Obligatorisk jfr. Pbl § 4-2. 
3D-MODELL/LANDSKAPSILLUSTRASJON Det skal utarbeider 3D-modell og landskapsillustrasjoner 
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0-alternativet 
I samsvar med forskrift om konsekvensutredning § 20 skal det alltid tydeliggjøres for 
følgene av at planen ikke gjennomføres (null-alternativet). 

Det vil her være to alternativer for planarbeidet. Det første er fritidsboliger i området. 
Det andre vil defineres som 0-alternativet, og innebærer å opprettholde dagens 
status. 0-alternativet er kun et utredningsalternativ og skal ikke utarbeides som et 
fullverdig planforslag. 

Metode for konsekvensutredning 
Konsekvensutredningen skal følge anerkjent metodikk. Det vil blant annet benyttes 
metode for ikke-prissatte tema som skal beskrives med fordeler og ulemper for miljø 
og samfunn etter metodikk i Statens vegvesens håndbok V712 «konsekvensanalyser».   

Metoder beskrevet under «anerkjent metodikk» i veileder M-1324 fra Miljødirektoratet 
vil også anvendes. 

I tabell 2 nedenfor er det listet opp hvilke områder som er aktuelle å undersøke, og 
hvilke metoder som er mest hensiktsmessig å benytte for å hente inn informasjon. Det 
vil blant annet benyttes befaring i felt i kombinasjon med tidligere registreringer og 
kunnskap. Det vil involveres fagkyndige for kartlegging og vurdering for tema som 
naturmangfold og kulturmiljø.  

Konsekvensutredning for ikke- prissatte tema gjennomføres etter en tre- trinns 
metode: 

- Trinn 1: Konsekvens for delområde 
- Trinn 2: Konsekvens av alternativer 
- Trinn 3: Samlet konsekvens 

Trinn 1 og trinn 2 gjøres for alle fagtemaene, mens trinn 3 er en samlet 
konsekvensvurdering av alle ikke- prissatte tema. Konsekvensutredningen skal 
inneholde en sammenstilling av konsekvenser av tiltaket sammenlignet med 0-
alternativet. Det vil også bli redegjort for eventuelle avbøtende tiltak eller 
oppfølgende undersøkelser som anbefales. Dagens situasjon og konsekvensene ved 
gjennomføring av tiltak skal komme tydelig fram i konsekvensutredningen. 

Plan for utredning 
Konsekvensutredningens innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen, og 
være relevant for de beslutninger som skal tas. Konsekvensutredningen skal 
identifisere og beskrive de faktorer som kan bli påvirket og vurdere vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn. Tabell 2 lister opp hvilke temaer som skal utredes, og 
hvordan utredningen skal utføres og dokumenteres. Beskrivelsen skal omfatte 
positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, kortsiktige og langsiktige 
virkninger. 
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Tabell 2: Utredningstema konsekvensutredning 

TEMA EKSISTERENDE OG FREMTIDIG 
SITUASJON OG VIRKNINGEN AV 
DETTE. 

METODE/DOKUMENTASJON 

NATURMANGFOLD, 
JF. 
NATURMANGFOLDLO
VEN 

Kartlegging og virkning på 
naturmangfoldet.  

Det må foretas naturfaglige registreringer i 
området. Kartlegging og vurderinger 
gjøres av fagperson ved skriftlig redegjørelse/ 
vurdering av området og tiltak. 

KULTURMINNER OG 
KULTURMILJØ 

Kartlegging og virkning på 
kulturminner og kulturmiljø. 

Kartlegging og vurderinger gjøres av 
fagperson ved skriftlig redegjørelse/ vurdering 
av området og tiltak. Søk i 
kulturminnedatabasen. 

FRILUFTSLIV Tiltakets påvirkning på friluftsliv, 
herunder opplevelseskvalitet og 
tilgjengelighet. 

Områdets grønnstruktur og 
sammenheng med overordnet 
grønnstruktur skal kartlegges og 
sikres. Veileder M98-2013 “Kartlegging 
og verdsetting av friluftslivsområder” skal 
benyttes 

ØKOSYSTEMTJENESTER kvalitativ vurdering av hvordan 
viktige økosystemtjenester innenfor 
influensområdet som ikke er dekket 
opp av andre utredningstema blir 
påvirket, og hvem dette får 
konsekvenser for 

Beskrivelser og dokumentasjon 

LANDSKAP Tiltakets påvirkning på landskapet, 
herunder fjernvirkning fra 
Krågelandsvannet. Bebyggelse og 
infrastruktur plasseres og utformes 
med respekt for landskapsverdiene 
i området.  

Hensynet til landskap og terrengutforming må 
utredes. Forfattes av fagperson/arkitekt i 
tekstformat, med illustrasjoner som viser 
virkning på landskapet.  
 

VANNMILJØ Kartlegging og virkning på 
vannmiljø. 

jf. Relevante bestemmelser i vannforskriften. 
Informasjon fra Vann-nett. 

STØY Støypåvirkning på området.  Beskrivelser og dokumentasjon fra SVV og 
retningslinje T-1442. 

FLOM Omfang av en 200- års flom 
Deler av planområdet kan være 
flomutsatt og/eller skred. Reell flom- 
og skredfare må avklares og tas 
hensyns til.  

Beskrivelser og dokumentasjon fra NVE. 
Ved bestilling av fareutredninger er det viktig 
at det klart fremgår om kravene i TEK17 er 
oppfylt og at rapporten leveres digitalt. 

JORDRESSURSER 
(JORDVERN) 

Kartlegging av jord- og 
skogbruksområder i området 

Tilgjengelig informasjon: Miljøstatus.no  
 

GRUNNFORHOLD Utredning om områdets 
grunnforhold. 

Beskrivelser: Tilgjengelig informasjon: 
databaser fra NVE og NGU 

TEKNISK 
INFRASTRUKTUR  
(PRIVAT) 

Gjøre vurdering av kapasitet på 
vann og avløp, strøm og 
spenningsnett. 

Beskrivelser. 

BARN OG UNGE Tilrettelegging for barn og unge. 
Tilgjengelighet på felles og private 
uteområder 

Beskrivelser. 

ARKITEKTONISK OG 
ESTETISK UTFORMING 

Nye tiltak anbefales harmonisert 
med eksisterende bebyggelse og 
gjeldende reguleringsplan. 

Skisser og illustrasjoner. Beskrivelse fra arkitekt. 
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Planprosess  
Organisering 
Plankonsulent er Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS. Oppdragsgiver er Hamar Invest 
AS. 

Fremdrift 
    
Planprogram/ oppstart 
av planarbeid 

Planinitiativ Drag AS Sept. 2020 
Oppstartsmøte Alle Okt. 2020 
Utarbeide forslag til 
planprogram 

Drag AS Nov. 2020 

Varsel om oppstart og høring 
av planprogram 

Drag AS Nov/des. 
2020 

Vedtak planprogram Flekkefjord 
kommune 

Feb. 2021 

Utarbeiding av 
planforslag 

Planforslag og 
konsekvensutredning 

Drag AS Våren 2021 

1. gangs behandling 
 

Offentlig ettersyn/ høring av 
planforslag med 
konsekvensutredning 

Alle Høst 2021 

Bearbeiding planforslag Drag AS 
2. gangs behandling/ 
Vedtak 

2.gangsbehandling 
planutvalget 

Utvalg for 
samfunn 

Høst 2021 

 
Medvirkning 

Jamfør §5.1. Enhver som utarbeider et planforslag skal legge til rette for medvirkning. 
Kommunen skal påse at dette blir gjort også i planprosesser som utføres av private 
forslagsstillere. 

Lovens minstekrav til informasjons- og høringsrunder gjennom planprosessen. Alle 
høringsinstanser får tilsendt brev med varsel om oppstart og forslag til planprogram. 
Forslag til reguleringsplan blir sendt på høring under offentlig ettersyn. Informasjon vil 
også publiseres via annonser i avis og informasjon publiseres på kommunens 
hjemmeside. 

Varslingsmetode  Merknad  
Annonse i avis  Avisen “Agder”  
Annonse på kommunens hjemmeside  Tiltakshaver utarbeider annonsetekst til 

hjemmesiden.  
Bilder og kart leveres som egne filer.  

Brev til berørte parter  
• Offentlige instanser  
• Interesseorganisasjoner  
• Direkte berørte parter som naboer, 
grunneiere og rettighetshavere  
 

Liste over aktuelle offentlige instanser 
følger som vedlegg  

Informasjonsmøte/andre info-tiltak?  Hyttegjester i Stølen hyttefelt informeres av 
regulant/tiltakshaver.  

Planprogram  Ved krav om KU  
Planavgrensing  Leveres til kommunen som SOSI-fil  
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Referanser 
• Reguleringsplanveileder. 

regjeringen.no/no/dokumenter/reguleringsplanveileder/id2609532/?ch=4 
• Lov om planlegging og byggesaksbehandling, 2008. http://lovdata.no/  
• Forskrift om konsekvensutredninger, 2009. http://lovdata.no/  
• Kartunderlag: Norkart.no 
• Flekkefjord kommunes hjemmesider: www.Flekkefjord.kommune.no  
• Vegdata.no 
• Faresonekart: NVE.no 
• Kommunekart.no 
• Vegvesen.no 
• miljodirektoratet.no 
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