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Saksframlegg 

 

1.gangsbehandling av Detaljreguleringsplan for Småbakkan hyttefelt, gnr. 202, 
bnr. 1 og 2 (PlanId: 4207 202007) Flekkefjord kommune.  

 

Rådmannens innstilling: 

Utvalg for samfunn fremmer saken og legger planforslaget Detaljreguleringsplan for Småbakkan 
hyttefelt, gnr. 202, bnr. 1 og 2 ut til høring og offentlig ettersyn etter reglene i plan- og 
bygningsloven § 5-2 og § 12-10.   

 

Vedlegg 
4207_202007_Rp_Småbakkan_Planbeskrivelse_2021-08-23 
4207_202007_Rp_Småbakkan_Plankart_2021-08-23 
4207_202007_Rp_Småbakkan_Bestemmelser_2021-08-23 
Kommentarer til uttalelser og merknader forslag til planprogram 020321 
4207_202007_Rp_Småbakkan_Naturmangfoldutredning 
4207_202007_Rp_Småbakkan_Illustrasjoner_vinter 
4207_202007_Rp_Småbakkan_Illustrasjoner_sommer 
Planprogram_Småbakkan Gnr. 202, bnr 1, 2 – Flekkefjord_vedtatt 130421 

 
Planforslaget 
Forslag til Detaljregulering for Småbakkan hyttefelt (PlanID:202007) er mottatt fra Drag Arkitektur og 
Byggteknikk AS den 11.08.2021, samt små justeringer av plandokumenter 16.08.2021 og 23.08.2021. 
Det forsalget som foreligger til behandling består av følgende juridisk bindende plandokumenter etter 
PBL 12-4: 

- Plankart i målestokk 1:1000 m, datert 16.08.2021 
- Reguleringsbestemmelser, datert 10.08.2021 

Andre plandokumenter:   
- Planbeskrivelse med konsekvensutredning (KU) datert 10.08.2021 
- Planprogram vedtatt 13.04.2021  
- kommentarer til uttalelser og merkander forslag til planprogram 
- Illustrasjoner vinter og sommer  
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- Naturmangfolds utredning , Prosjektgruppen AS , datert 10.07.2021 
- Uttalelse fra arkeolog, epost datert 10.05.2021 
 

Saken kort fortalt 
Formålet med planforslaget er å legge til rette for fritidsboliger ved område Småbakkan ved 
Kråkelandsvannet. Området er en videreføring av eksisterende hyttefelt på Stølen gnr. 202, bnr. 1. 
Området ønskes regulert til frittliggende fritidsboliger. Området har adkomst fra fv. 42. med videre 
privat veg til hyttetomtene.  
 
Det er planlagt 26 frittliggende fritidstomter som hver kan bebygges med en fritidsbolig og en 
garasje/carport. Maks bruksareal (BRA) for hver fritidsbolig må ikke overstige 150 m2, og med maks 
bebygd areal (BYA) på 190 m2. På tomt nr. 22 kan det settes opp to fritidsboliger.  
 
Størrelsen på hyttetomtene er ca. 1 daa, men varierer noe utfra terrenget og beliggenhet. Det er 
planlagt for høystandards fritidsboliger med innlagt strøm, vann og avløp og med kjørbar veg fram til 
hver hytte. Parkering for to biler på egen tomt. 
 

Bakgrunn 
Planområdet er på ca. 111 daa og ligger med nordvendt terrenghelling, er småkupert med koller og 
skrenter. Planområdet grenser i nord til Stølen hyttefelt som er utbygd og omfatter 11 fritidsboliger. 
Planområdet  grenser ellers til fv. 42 i vest, Kråkelandsvannet i øst og LNF-område med spredt utbygging 
tillat i sør. Adkomsten er fra fv. 42 og ligger regulert i reguleringsplanen for Stølen (PlanId:201205) og 
med videre avkjørsel til Småbakkan hyttefelt. Planforslaget regulerer byggeområdet til frittliggende 
fritidsbebyggelse (SOSI-kode 1121). 
 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF – område, hvor det er tillat med spredt 
hyttebebyggelse. Innenfor planperioden kan det bygges inntil 4 hytter innenfor området. Da 
planinitiativet overstiger antall enheter, utløser det krav om reguleringsplan. Planinitiativet er bare 
delvis i tråd med arealdelen, og det er krav om konsekvensutredning (KU) for planarbeidet etter reglene 
i PBL § 4-2, med tilhørende forskrift.  
 
Eiendommene innenfor planområdet eies av Terje Hamar og Liv Midtbø (202/1) og Hans Olaf Tønnesen 
og Else Egedal Tønnesen (202/2). Planarbeidet utføres av Drag Arkitektur og Byggteknikk AS 
 
Prosess 
Planinitiativet ble fremlagt for kommunen i oppstartsmøte med planavdelingen den 20.10.2020. Det ble 
blant annet vurdert og konkludert med at planarbeidet utløste krav om konsekvensutredning etter PBL § 
4-2, med tilhørende forskrift.  
 
Varsel om oppstart av planarbeid og høring av forslag til planprogram ble sendt ut 4.11.20, med frist for 
å komme med innspill og merknader 15.01.21. Innspillene til planprogrammet er kommentert og 
vurdert i  behandlingen av planprogrammet. Planprogrammet ble fastsatt av Utvalg for samfunn den 
13.04.2021 og ligger vedlagt saksutredningen.  Innspillene til planarbeidet generelt er kommentert av 
regulant og ligger vedlagt saken. 
 

Vurdering 
Planforslaget er vurdert opp mot kommuneplanens utfyllende bestemmelser om LNF- områder, og ellers 
etter planfaglige kriterier. Administrasjonen viser til planbeskrivelsen med konsekvensutredning for 
utdypende beskrivelser.  
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Planforslaget med konsekvensutredning fremstår som et gjennomarbeidet forslag og med utredninger i 
tråd med fastsatt planprogram. Konsekvensutredningen gir reguleringsplanen samlet sett en positiv 
konsekvens, ut fra dagens situasjon. Det er utarbeidet egen naturmangfoldutredning til planarbeidet. 
Selv om viktige hensyn som naturmangfold og landskap blir noe forringet ved utbyggingen, mener 
regulant at hensynet til friluftsliv, barn og unge og estetisk tilpasning gir såpass store positive 
konsekvenser og virkninger, at reguleringsplanen kommer positiv ut etter en samlet vurdering. Regulant 
trekker fram at planområdet er attraktivt både sommer og vinter og med kort avstand til skiløyper, 
alpinanlegg, vassdrag og store flotte turområder i nærheten. Videre legges det vekt på at det legges til 
rette for høystandards fritidsboliger, gode uteområder, solforhold og utsikt, noe som gir positive 
ringvirkninger i planområdet og kommunen ellers. Samtidig varierer tomtene noe i størrelse og kvalitet, 
noe som gir et variert tilbud til aktuelle tomtekjøpere.   
 
Administrasjonen har ingen vesentlige merknader til vurderingene, men vil bemerke at noen av 
hyttetomtene ligger nærmere vassdraget enn det de utfyllende bestemmelsene i overordnet plan 
fastsetter. Forholdet er nærmere redegjort for i planforslaget og gjelder tomt 9, 10, 11 og 12. Tomtene 
er lagt planmessig og skånsom tilbaketrukket fra vassdraget oppå en liten høyde. Området langs 
vassdraget synes ikke å bli privatisert i nevneverdig grad, og det er regulert inn et friområde mellom 
tomtene og vassdraget. Friområdet foran tomtene er noen steder opptil 35 – 40 meter bredt. I 
hovedtrekk videreføres samme byggegrense som i tilstøtende reguleringsplan. Administrasjonen finner 
derfor avstanden akseptabel. 
 
Grad av utnytting ligger innenfor det administrasjonen mener er hensiktsmessig og som vil gi en viss 
grad av fleksibilitet og samtidig hindre for store bygningsvolumer innenfor planområdet. Hver tomt kan 
bebygges med en fritidsbolig og en garasje/carport. Maks bruksareal (BRA) for hver fritidsbolig må ikke 
overstige 150 m2, og med maks bebygd areal (BYA) på 190 m2. Maks mønehøyde er 7 meter og med 
takvinkel mellom 20-30 grader, mens maks gesimshøyde for bygg med pulttak er satt til 6 meter med 
maks 15 graders takvinkel. Innenfor BFF 22 kan det settes opp 2 fritidsboliger og med et total bebygd 
areal på 300m2. 
 
Kommuneplanens arealdel har utfyllende planbestemmelser om avstandsbegrensninger til blant annet 
vassdrag og offentlig veg. Det er lagt inn en byggegrense til fv.42 på 30 meter. Dette er imidlertid noe 
mindre enn det fylkeskommunen spilte inn ved planoppstart. Naboplanen (Stølen) har 35 meter 
byggegrense til fv. 42. Administrasjonen mener det er grunnlag for å kunne akseptere en byggegrense 
på 30 meter, utfra stedlige forhold.  
 
Det er i forsalg til planbestemmelser, foreslått flere rekkefølgekrav om opparbeidelse av veger og 
lekeareal før tiltak kan tas i bruk innenfor de ulike byggeområdene. Etter administrasjonen vurdering er 
dette en god måte å sikre trinnvis utbygging og forutsigbar opparbeidelse på.  
 
Utbyggingsområdet framstår som godt tilpasset landskapet. Områder langs vassdraget og markerte og  
høye punkter i terrenget er bevart.  Bebyggelsen er konsentrert og ligger i et småkupert og 
lavereliggende område som gir god bakgrunns dekning for bebyggelsen. Vegene er planlagt skånsomt og 
er godt tilpasset landskapet.  
 
Det er regulert inn lekeplasser som er hensiktsmessig plassert i feltet. Kommunen stiller ikke eget krav til  
lekeplasser for fritidsbebyggelse, men administrasjonen ser positivt på at tiltakshaverne ønsker å 
tilrettelegg for lekeplasser. Lekeplassene skal være fellesområde for fritidsbebyggelsen og det er  
foreslått rekkefølgekrav om opparbeidelse og utforming i tråd med kommunalteknisk norm.  
 
Det er planlagt mindre brygge med utligger for fortøyning av småbåter innenfor friluftsområde i 
vassdrag (VFS). Totalt bruksareal er satt til 24 m2 bebygd areal BYA. Innenfor friområde GF1 er det tillat å 
bygge mindre badehus/omkledning/sauna tilrettelagt for allmenheten i tilknytning til bruken av område 
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VFS. Maks størrelse er 8 m2 BYA og med maks gesimshøyde 3,5 meter. Administrasjonen har ingen 
vesentlige merknader til bygg for allmenheten eller til størrelsen på bryggeanlegget, da BYA også 
inkluderer  utliggere.  
 
Det er ikke gjort kulturhistoriske registreringer innenfor planområdet eller arkeologiske funn ved 
undersøkelser i marken.  
 
VA anlegget er sentralt plassert i feltet og har en hensiktsmessig plassering i henhold til utbyggingen.  
Regulert vegbredde er 5 meter og med 3 meter kjørebredde. Mindre internveger skal opparbeides med 
kjørebredde 2 meter.  
 
Bestemmelsesområde (#Myr1 og #Myr2) 
Ved naturmangfoldutredning er det funnet to mindre myrer innenfor planområdet. Plankonsulent 
omtaler dette nærmere i bl.a. planbeskrivelsen kapittel 7.1, s. 52. Administrasjonen vil bemerke at det 
ser ut til å være benyttet arealutbredelsen for et registrert løsmasse-lag i samme område. 
Arealutbredelsen som fremkommer i figur 18 er derfor ikke korrekt. Administrasjonen har gjort 
plankonsulent oppmerksom på dette. I revidert plankart av 23.8.21, er bestemmelsesområdene gjort 
mindre. Det er ikke foretatt stikkprøver på hvor dype myene er, eller anslag på hvor mye co2 som ligger 
lagret i myrene. Naturundersøkelsen viser imidlertid at det er to små myrer med henholdsvis størrelse 
på 1 daa og 1,5 daa. For å begrense graving innenfor myr 2 er det lagt inn både friområde og en 
vesentlig byggegrense som nettopp vil hindre drenering og utskifting av masser, ved at bebyggelse 
legges i ytterkant av myrene. I tillegg er det medtatt en bestemmelse (§ 2.17) om alternativ 
underbygning på pilarer, som kan benyttes i enkelte tilfeller hvor det er hensiktsmessig. 
Administrasjonen har ikke vesentlige merknader til vurderingen som er gjort og støtter konklusjonen om 
at potensialet for frigjøringen av lagret co2 har et beskjedent omfang.  
 
Støy 
I planforslaget er vegtrafikkstøyen vurdert i støysonekartene fra Statens vegvesen. Både rød og gul sone 
ligger utenfor byggeområdene i planområdet. Plankonsulent har kommet til at støysonen vil ligge 
utenfor byggeområdene i planen. Selv om støysonekartene er auto generert ut fra topologi og 
trafikkmengde, er det en viss usikkerhet i grensene. I dette tilfellet ligger gul sone såpass langt fra 
byggeområdene at det ikke utløser behov for egen støyrapport etter administrasjonens vurdering. 
Administrasjonen vil bemerke at vegtrafikkstøy trolig vil gi en viss ulempe for hyggegjestene og brukerne 
av området.   
 

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