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Arkivsak-dok. 22/00635-6 
Saksbehandler Tor Hallvard Taxerås 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato  

Utvalg for samfunn  
           

           

 
 

   

Saksframlegg 

 

Mindre endring av detaljregulering for Storeheia, gnr 68, bnr. 99 - 
(PlanId:4207201201). 

 
Rådmannens innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, godkjenner Utvalg for samfunn, mindre endring 
av reguleringsplanen for Storeheia , gnr. 68, bnr. 99 (PlanID: 4207201201), men slike endringer;  

• Byggegrensen innenfor B3 og B9 viderefører byggegrensen i Reguleringsplanen for 
Storeheia gnr. 68, bnr. 99 – planID:4207201201, da ikke mindre enn 4 meter til 
nabogrense.  

• Ny rekkefølgebestemmelse § 21 med slik ordlyd: Før lekeplass tas i bruk skal det settes 
opp et sikringsgjerde foran åpen bekk mellom f_LEK4 og o_V1. Gjerdet settes opp 
innenfor f_LEK4.  

• Ny rekkefølgebestemmelse § 22 med slik ordlyd: Før byggeområdene B5, B6,B7 og B8 
samt f_LEK4 bygges ut, skal det foreligge en oppdatert skredfareutredning av de aktuelle 
byggeområdene. 

• Nytt punktum under bestemmelse § 4.2 med slik ordlyd; Større fjellskjæringer enn 6 
meter fra ferdig planert terreng tillates ikke. 

• Siste punktum i ny planbestemmelse § 4.1 tas ut.  

 

Planen rettes opp av plankonsulent før planendringen kunngjøres av Flekkefjord kommune.  

Vedlegg 
1 Plankart (1-500 A1) 
2 Reguleringsbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
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Tor Hallvard Taxerås 

Saksgang Møtedato 

Utvalg for samfunn 

Saksfra m legg 

Mindre endring av detaljregulering for Storeheia, gnr 68, bnr. 99 - 
(Plan I d :4207201201). 

Rådmannens innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens§ 12-14, godkjenner Utvalg for samfunn, mindre endring 

av reguleringsplanen for Storeheia, gnr. 68, bnr. 99 (Plan ID: 4207201201), men slike endringer; 

• Byggegrensen innenfor B3 og B9 viderefører byggegrensen i Reguleringsplanen for 
Storeheia gnr. 68, bnr. 99 - plan/D:4207201201, da ikke mindre enn 4 meter til 
nabogrense. 

• Ny rekkefølgebestemmelse§ 21 med slik ordlyd: Før lekeplass tas i bruk skal det settes 
opp et sikringsgjerde foran åpen bekk mellom f_LEK4 Og 0_V1. Gjerdet settes opp 

innenfor f LEK4. 

• Ny rekkefølgebestemmelse§ 22 med slik ordlyd: Før byggeomrädene B5, B6,B7 og 88 
samt f_LEK4 bygges ut, skal det foreligge en oppdatert skredfareutredning av de aktuelle 
byggeområdene. 

• Nytt punktum under bestemmelse§ 4.2 med slik ordlyd; Større fjel/skjæringer enn 6 
meter fra ferdig planert terreng tillates ikke. 

• Siste punktum i ny planbestemmelse§ 4.1 tas ut. 

Planen rettes opp av plankonsulent før planendringen kunngjøres av Flekkefjord kommune. 

Vedlegg 
l Plankart (1-500 A1) 

2 Reguleringsbestemmelser 
3 Planbeskrivelse 
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Saken kort fortalt 
Det søkes om mindre endring av reguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 12-14. Planen som 
ønskes endret ble vedtatt i 2012. Planen tok da med seg et større område som allerede var utbygd fra 
før. I tiden etter planen ble vedtatt har vært relativt lite utbygging i de områdene som ble tilrettelagt for 
ny bebyggelse. Flere boligprosjekter har vært vurdert, men er ikke blir realiserte.  
 
Hensikten med endringen er å skape mer fleksibilitet for utbygger ved at man tilrettelegger for noen 
flere boligformer enn i dag. Byggeområdene skal kunne utbygges konsentrert med eneboliger, 
tomannsboliger, og flermannsboliger. Til sammen reguleres området for mellom 62-78 boenheter. I dag 
er området regulert for 78 boenheter. Planen skal legge til rette for at eiendommene kan fradeles 
ytterligere i byggesak. Konkret er de endringer som ønsker følgende;  

• Renovasjon: Nytt formål med byggegrense 1 meter fra vegkant 
• Lekeplass: f_LEK4 har fått ny og mer logisk plassering.  
• Boliger B1-B11:  

- Renummerering av byggeområder  
- Begrepsbruken «tomt» fjernes, planen har nå bare byggeområder 
- Nye byggegrenser 3 meter fra vegkant 
- Alle byggeområdet har fått påskrevet kote-høyder og antall enheter.  
-  Antall boenheter samt bygge-høyder øker ikke.  
- Foretatte justeringer av kote-høyder og antall fordeling av boenheter i tabelloppsett. 

 
For øvrig vises det til planbeskrivelsen som gir en god beskrivelse av planendringen. 
 
Planendringen ble fremmet av Arkit Arealplan AS den 27.4.2022, på vegne av to forslagsstillere (1) Eger 
Bygg AS v/ Terje Midbrød og (2) FØ-Utvikling v/Frank Tommy Strømland. I forkant av innsendingen har 
administrasjonen hatt ett par avklaringsmøter med regulant.  
 
Bakgrunn 
Reguleringsplanen som nå ønskes endret ble vedtatt i 20.12.2012, (planId:201201).  
 
Administrasjonen gjør oppmerksom på at det ble påbegynt og nesten sluttført en mindre 
reguleringsendring i 2020, men på grunn av manglende kunngjøring av delegert planvedtak, kan ikke 
planendringen stadfestes. Saksbehandlingen tar derfor utgangspunkt i reguleringsplanen fra 2012. 
 
Etter delegert myndighet fra Bystyret kan Utvalg for samfunn fatte vedtak i saker om mindre 
planendringer, jfr. delegasjonsreglement 5.1 pkt 8, sist revidert i bystyret 27.09.2018.  
 
Planendringen ønskes endret etter reglene i pbl § 12-14 om forenklet prosess. Planendringen har vært 
sendt på forenklet høring til aktuelle offentlige etater og naboer i tiden fra 28.4.22 til 18.5.22. Ved 
fristens utløp var det kommer inn 3 uttalelser, disse var fra Agder fylkeskommune, NVE og 
Statsforvalteren i Agder. 
 

• Uttalelse fra Agder fylkeskommune, datert 11.05.2022; 

Saken kort fortalt 
Det søkes om mindre endring av reguleringsplan etter plan- og bygningslovens§ 12-14. Planen som 

ønskes endret ble vedtatt i 2012. Planen tok da med seg et større område som allerede var utbygd fra 
før. I tiden etter planen ble vedtatt har vært relativt lite utbygging i de områdene som ble tilrettelagt for 

ny bebyggelse. Flere boligprosjekter har vært vurdert, men er ikke blir realiserte. 

Hensikten med endringen er å skape mer fleksibilitet for utbygger ved at man tilrettelegger for noen 

flere boligformer enn i dag. Byggeområdene skal kunne utbygges konsentrert med eneboliger, 
tomannsboliger, og flermannsboliger. Til sammen reguleres området for mellom 62-78 boenheter. I dag 

er området regulert for 78 boenheter. Planen skal legge t i l  rette for at eiendommene kan fradeles 
ytterligere i byggesak. Konkret er de endringer som ønsker følgende; 

• Renovasjon: Nytt formål med byggegrense l meter fra vegkant 

• Lekeplass: f_LEK4 har fått ny og mer logisk plassering. 

• Boliger B1-B11: 

- Renummerering av byggeområder 

- Begrepsbruken «tomt» fjernes, planen har nå bare byggeområder 
- Nye byggegrenser 3 meter fra vegkant 
- Alle byggeområdet har fått påskrevet kote-høyder og antall enheter. 

- Antall boenheter samt bygge-høyder øker ikke. 
- Foretatte justeringer av kote-høyder og antall fordeling av boenheter i tabelloppsett. 

For øvrig vises det t i l  planbeskrivelsen som gir en god beskrivelse av planendringen. 

Planendringen ble fremmet av Arkit Arealplan AS den 27.4.2022, på vegne av to forslagsstillere ( l )  Eger 

Bygg AS v/ Terje Mid brød og (2) FØ-Utvikling v/Frank Tommy Strømland. I forkant av innsendingen har 
administrasjonen hatt ett par avklaringsmøter med regulant. 

Bakgrunn 
Reguleringsplanen som nå ønskes endret ble vedtatt i 20.12.2012, (planld:201201). 

Administrasjonen gjør oppmerksom på at det ble påbegynt og nesten sluttført en mindre 

reguleringsendring i 2020, men på grunn av manglende kunngjøring av delegert planvedtak, kan ikke 
planendringen stadfestes. Saksbehandlingen tar derfor utgangspunkt i reguleringsplanen fra 2012. 

Etter delegert myndighet fra Bystyret kan Utvalg for samfunn fatte vedtak i saker om mindre 

planendringer, jfr. delegasjonsreglement 5.1 pkt 8, sist revidert i bystyret 27.09.2018. 

Planendringen ønskes endret etter reglene i pbl $12-14 om forenklet prosess. Planendringen har vært 
sendt på forenklet høring t i l  aktuelle offentlige etater og naboer i tiden fra 28.4.22 t i l  18.5.22. Ved 
fristens utløp var det kommer inn 3 uttalelser, disse var fra Agder fylkeskommune, NVE og 

Statsforvalteren i Agder. 

• Uttalelse fra Agder fylkeskommune, datert 11.05.2022; 
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Administrasjonens kommentarer;  
Tomtegrensene ønskes tatt ut av planen for å gjøre den mer fleksible for utbygger med tanke på 
tomteutnyttelsen og at man kan dele byggeområdene mer hensiktsmessig etter at detaljprosjekteringen 
er gjort. Planen har fire lekeplasser regulert inn og administrasjonen mener dette er et tilstrekkelig antall 
for å ivareta hensynet til lekeplasser fastsatt i kommunalteknisk norm.   
 
 

• Uttalelse fra NVE, mottatt 18.5.22 ;  
 

 

Det vises til kommunens ekspedisjon av 28.04.2022. 

Det foreslås å foreta visse endringer i områdene B7 og BB bl.a. knyttet til 
utbyggingsmønster/utbyggingstype. 

Vi har i utgangspunktet ingen merknader til at det foretas visse endringer i planen slik det er 
skissert i oversendelsen. 

Det bør imidlertid i planen i større grad fastlegges eventuelle tomtegrenser, plassering av bygg 
på tomtene, parkeringsløsninger m.m. Slik planen nå er fremstilt er svært mye overlatt til 
byggesaksbehandlingen, samtidig som planen gir lite forutsigbarhet for fremtidige beboere i i 
området. 

Behovet for større grad av detaljering vurderes som særlig viktig i et område som det her er 
snakk om, med relativi høy utnyttelse og utfordrende topografi (heoydeforskjeller). 

Hensynet til barn og unge (herunder tilgjengelighet til lekearealer) bør kvalitetssikres sett opp 
mot planlagt utbygging. 

Det bør vurderes om det er behov for en sandlekeplass innenfor området som nå er gjenstand 
for omregulering. 

Avslutningsvis bemerkes at det av mottatte dokumenter fremgår at reguleringsplanen fra 2014 
skal være utgått. Vi kjenner ikke til at denne planen ikke lenger har gyldighet. 

Administrasjonens kommentarer; 
Tomtegrensene ønskes tatt ut av planen for å gjøre den mer fleksible for utbygger med tanke på 
tomteutnyttelsen og at man kan dele byggeområdene mer hensiktsmessig etter at detaljprosjekteringen 
er gjort. Planen har fire lekeplasser regulert inn og administrasjonen mener dette er et tilstrekkelig antall 
for å ivareta hensynet til lekeplasser fastsatt i kommunalteknisk norm. 

• Uttalelse fra NVE, mottatt 18.5.22 ; 

Vi viser til brev datert 28.04.2022. Saken gjelder endring av reguleringsplan for Storeheia. 
Frist for merknad er er 18.05.2022. 

Plan.en ble vedtatt i2012. Sjekklisten som er lagt ved viser at naturfare ble avklart i 
tidligere planfase og sikringstiltak er allerede utført I planbeskrivelsen på .side 3 vi.ses det 
til at planendringen medforer ingen inngrep i terrenget som bereorer tidligere avklarte 
geotekniske forhold. Rassikring og avklaring av bakenforliggende terreng er ivaretatt, og 
sikringstiltak er utfort av Fjellsikring Sør. Vi ser det er innarbeidet h.ensyns.sone ras o,g 
skredfare i plankartet medl tilhorende bestemmelse $ 15. 

Klimaendringer kan øke naturfare, for eksempel ved at det blir økt belastninger i form av 
overvann for omräder rundt en utbygging. Naturlige flomveier bor derfor holdes äpne. 
Overvannshåndtering bør omtales i plandokumentene. Klimaendringer kan medføre 
større flommer i mindre bekker, som igjen kan påvirke faren for losmasseskred. 

Vi har f:aglig råd om at kommunen vurderer om det har kommet inn ny kunnskap om 
naturfare i området som gjør at det err behov for å vurdere nat!urf:are på nrytt. i 
forbindelse-med endringen. Dette gjelder spesielt skredfare siden utredninger har en 
del forutsetninger. 

Skredfareutredninger tar utgangspunkt i terreng-, klima- og vegetasjons forholdene pa det 
aktuelle utredningstidspunktet og benytter den metodikk, kunnskap og verktoy som da er 
tilgjengelig. Eksempel på forul:setn i n,ger so m kan e n d res e r: 

• Nye skredhendelser i fjellsiden/skräningen som tyder pa at den forrige 
skredfareutredningen bor revideres. 

• Nye opplysninger om tidligere skredhendelser som ikke var nevnt i den forrige 
skredfareutredningen. 

• Endrede terrengforhold, for eksempel sikringstiltak, terrenginngrep i bratt terreng 
0SV.  

• Endrede vegetasjonsforhold, for eksempel flatehogst. 
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Administrasjonens kommentarer;  
Etter råd fra NVE vurderer administrasjonen naturfaren nærme i saksutredningen under.  
 
 

• Uttalelse fra Statsforvalteren i Agder av 19.05.2022.  

 
 
Administrasjonens kommentarer:  

• Administrasjonen er enig i at det skulle vært presisert i oversendelsen at endringen tar 
utgangspunkt i reguleringsplanen fra 2012, og at tidligere planendringer ikke skulle vært sendt 
med ut på høring. Dette har gitt en noe uoversiktlig plansituasjon. 

• Etter råd fra NVE vurderer administrasjonen naturfaren nærme i saksutredningen under.  
• Opparbeidelsen av byggetomtene tar utgangspunkt i gjeldene plan fra 2012. Vurderingen blir da 

om tomtene i ny plan er bedre tilpasset terrenget enn gjeldende plan. Administrasjonen mener 
det er tatt tilstrekkelig hensyn til landskapstilpasningen med tomtene i terrenget.  

• Endrede hydrologiske forhold, for eksempel avskjaerende grofter, skogsveger osv. 

• Deter oppdaget tydelige feil og mangler i tidligere skredfareutredning. 
• Ny metodikk er blitt tilgjengelig. 
• Klimaet i omrädet  har  endret seg slik at sannsynligheten for skred har endret seg. 

Administrasjonens kommentarer; 
Etter råd fra NVE vurderer administrasjonen naturfaren nærme i saksutredningen under. 

• Uttalelse fra Statsforvalteren i Agder av 19.05.2022. 

Vi viser til oversendelse fra Flekkefjord kommune av 28.04.2022. 

Det er søkt om ä endre reguleringsplan for Storheia, pilan id 42072012011. I oversenclelsesbrevet 

opplyses at det  sølkes om føllgende endringer: 

Nytt formål for renovasjon 1 meter fr a veikant 

Ny plassering av f_LEK4 

Renummerering av byggeområder 

Nye byggegrenser settes 3 m fra veikant 

Kotehøyder og antall  enheter er juster, og spesifiseres i plankart 

Vi savner en skisse som sammenstiller gjeldende plankart for hele omrädet, med nytt omsokt 

plankart. Slik vi forstår har  området vært  regulert gje11nom flere regul!eringsplaner, og de t  er litt 

uklart h v a  som er dagens gjeldende plansituasjon, og hva som er foreslätt nytt. 

Slik vi leser endringsforslaget, er det foreslätt ä justere områder for  bolig innenfor tidligere felt B3 og 

B6 (reguleringsplan fra 2012) - nytt felt B6-B8. 

Vi finner de t  positivt at det Ilegges til rette for en leikeplass med forbindelse til grøntområde og et 

annet lekeomräde, LEK2. Derimot så er LEK4 lagt mot bratt terreng, og vi gir råcl om at naturfare 

kartlegges og utredes før  et eventuelt vedtak om revidert plan. Er lekeplassen eksempelvis 

skred utsatt, mä det vurderes om det skal tilrettelegges for sikringstiltak, eller om lekeplass bør gis en 

annen plassering. Planens bestemmelser må formuleres til å sikre en trygg lekeplass, med 

kva litetsel e m e 11te r .. 

Vi gir räd om at prinsipp om opparbeiding av tomter  tilpasset terreng, og ikke motsatt, innarbeides i 

planen. 

Administrasjonens kommentarer: 
• Administrasjonen er enig i at det skulle vært presisert i oversendelsen at endringen tar 

utgangspunkt i reguleringsplanen fra 2012, og at tidligere planendringer ikke skulle vært sendt 
med ut på høring. Dette har gitt en noe uoversiktlig plansituasjon. 

• Etter råd fra NVE vurderer administrasjonen naturfaren nærme i saksutredningen under. 
• Opparbeidelsen av byggetomtene tar utgangspunkt i gjeldene plan fra 2012. Vurderingen blir da 

om tomtene i ny plan er bedre tilpasset terrenget enn gjeldende plan. Administrasjonen mener 
det er tatt tilstrekkelig hensyn til landskapstilpasningen med tomtene i terrenget. 
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Vurdering 
Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning (KU-forskriften). Endringene er i 
samsvar med overordnet plan, og har ikke vesentlige virkninger i eller utenfor planområdet. Det er 
såldes ikke plikt til å kreve behandling etter KU-forskriften. 
 
Administrasjonen kommeterne endringene i det følgende, og viser ellers til planbeskrivelsen med 
plankart og planbestemmelser samt kommentarer til de mottatt høringsuttalelsene.  
 

• Renovasjon: Nytt formål med byggegrense 1 meter fra vegkant 
 
Det er inngått avtale om nedgravd avfallsanlegg med IRA IKS AS (Erikstemmen) for et større område i 
Søyland. Anlegget ligger i ved innkjøringen til feltet og ligger dermed sentralt med tanke på oppsamling.  
Administrasjonen har ingen vesentlige merknader til verken formål, avstand til offentlig kjøreveg eller 
bruken for øvrig.  
 

• Lekeplass: f_LEK4 har fått ny og mer logisk plassering.  
 
Felles natur-lekeplass f_LEK4 flyttes til et område som er noe brattere, men samtidig gjøres mer 
tilgjengelig og mer attraktivt for barn og unge. Området er planlagt som naturlekeplass og det tillates 
etablert gapahuk, lavvo, hinderløype o.l. innenfor området.  
 
Det er bestemmelser om sluse/port mellom o_V1 og f_LEK4 for å trafikksikker kobling. 
 
Administrasjonen ser behov for et gjerde mellom åpen bekk i nedre del av f_LEK4 mot snuhammer på 
o_V1. Gjerde skal hindre barn i å falle ned i bekken fra f_LEK4. Administrasjonen tilrår ny 
rekkefølgebestemmelse med slik ordlyd: Før lekeplass tas i bruk skal det settes opp et sikringsgjerde 
foran åpen bekk mellom f_LEK4 og o_V1. Gjerdet settes opp innenfor f_LEK4. 
 
Administrasjonen mener plasseringen er bedre arrondert samt koblet sammen med andre lekeplasser.  
 
 

• Boliger B1-B11:  
- Renummerering av byggeområder  
- Begrepsbruken «tomt» fjernes, planen har nå bare byggeområder 
- Nye byggegrenser 3 meter fra vegkant og 4 meter fra eksisterende byggeområde BF 
- Alle byggeområdet har fått påskrevet kote-høyder og antall enheter.  
- Antall boenheter samt byggehøyder øker ikke.  
- Foretatte justeringer av kote-høyder og antall boenheter i tabelloppsett. 

 
Administrasjonen vil bemerke at byggeområdene er såpass like eksisterende reguleringsplan et det 
betegnes som bagatellmessige endringer hva angår utbredelser og utforming. Kun justeringer er 
foretatt.  
 
Utnyttelsesgraden innenfor byggeområde B10 er av uviss grunn satt til 400 BYA i høringsdokumentene. 
Dagens bebyggelse utgjør ca. 270 BYA. Etter at dette ble tatt opp med regulant, er utnyttelsesgraden for 
byggeområde B10 redusert til 300 BYA i reviderte plandokumenter.  
 
I eksiterende plan er det byggegrenser for hver tomt, og som begrenser fleksibiliteten til 
boligprosjektene. I planendringen legges det opp til at byggegrensene og tomtegrensene internt 
innenfor byggeområdene fjernes og at man får en større fleksibilitet internt på byggeområdene. Det er 

Vurdering 
Planarbeidet er vurdert i forhold t i l  forskrift om konsekvensutredning (KU-forskriften). Endringene er i 

samsvar med overordnet plan, og har ikke vesentlige virkninger i eller utenfor planområdet. Det er 
såldes ikke plikt t i l  å kreve behandling etter KU-forskriften. 

Administrasjonen kommeterne endringene i det følgende, og viser ellers til planbeskrivelsen med 
plankart og planbestemmelser samt kommentarer t i l  de mottatt høringsuttalelsene. 

• Renovasjon: Nytt formål med byggegrense l meter fra vegkant 

Det er inngått avtale om nedgravd avfallsanlegg med IRA IKS AS (Erikstemmen) for et større område i 

Søyland. Anlegget ligger i ved innkjøringen t i l  feltet og ligger dermed sentralt med tanke på oppsamling. 

Administrasjonen har ingen vesentlige merknader t i l  verken formål, avstand t i l  offentlig kjøreveg eller 

bruken for øvrig. 

• Lekeplass: f_LEK4 har fått ny og mer logisk plassering. 

Felles natur-lekeplass f_LEK4 flyttes til et område som er noe brattere, men samtidig gjøres mer 
tilgjengelig og mer attraktivt for barn og unge. Området er planlagt som naturlekeplass og det tillates 

etablert gapahuk, lavvo, hinderløype o.l. innenfor området. 

Det er bestemmelser om sluse/port mellom o_Vl og f_LEK4 for å trafikksikker kobling. 

Administrasjonen ser behov for et gjerde mellom åpen bekk i nedre del av f_LEK4 mot snuhammer på 

o_Vl. Gjerde skal hindre barn i å falle ned i bekken fra f_LEK4. Administrasjonen tilrår ny 
rekkefølgebestemmelse med slik ordlyd: Før lekeplass tas i bruk skal det settes opp et sikringsgjerde 
foran åpen bekk mellom f_LEK4 og o_ V l .  Gjerdet settes opp innenfor f_LEK4. 

Administrasjonen mener plasseringen er bedre arrondert samt koblet sammen med andre lekeplasser. 

• Boliger B1-B11: 

- Renummerering av byggeområder 
- Begrepsbruken «tomt» fjernes, planen har nå bare byggeområder 

- Nye byggegrenser 3 meter fra vegkant og 4 meter fra eksisterende byggeområde BF 
- Alle byggeområdet har fått påskrevet kote-høyder og antall enheter. 

- Antall boenheter samt byggehøyder øker ikke. 
- Foretatte justeringer av kote-høyder og antall boenheter i tabelloppsett. 

Administrasjonen vil bemerke at byggeområdene er såpass like eksisterende reguleringsplan et det 

betegnes som bagatellmessige endringer hva angår utbredelser og utforming. Kun justeringer er 
foretatt. 

Utnyttelsesgraden innenfor byggeområde BlO er av uviss grunn satt t i l  400 BYA i høringsdokumentene. 
Dagens bebyggelse utgjør ca. 270 BY A. Etter at dette ble tatt opp med regulant, er utnyttelsesgraden for 

byggeområde BlO redusert t i l  300 BYA i reviderte plandokumenter. 

I eksiterende plan er det byggegrenser for hver tomt, og som begrenser fleksibiliteten t i l  
boligprosjektene. I planendringen legges det opp t i l  at byggegrensene og tomtegrensene internt 
innenfor byggeområdene fjernes og at man får en større fleksibilitet internt på byggeområdene. Det er 
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verdt å merke seg at verken antall boenheter, høyder på bebyggelsen eller utbyggelsesgraden for øvrig 
øker.  
 
Etter planbestemmelse § 4.2, øker høyden på forstøtningsmurer fra 2,5 m til 3 m i ny plan.  Videre er 
bestemmelsen om at fjellskjæringer ikke skal overstige 6 m tatt ut. Administrasjonen ser det som 
nødvendig at bestemmelsen om maks skjæringshøyde videreføres i ny plan, og tilrår at det tilføres nytt 
punktum under bestemmelse § 4.2 om dette. Økning av forstøtningsmurer anses som mindre og 
administrasjonen har ikke vesentlige kommentarer til enderingen.  
 
Nærmere om byggegrenser 
I forslag til nytt plankart som ble sendt på høring inneholdt ikke byggegrenser mot eksisterende 
byggeområde BF. Administrasjonen var noe betenkt med å ikke videreføre dagens byggegrense mot 
eksisterende byggeområde, selv om plan- og bygningslovens § 29-4 regulerer forholdet til bygge-
avstanden til nabogrensen. En fastsatt byggegrense i plan gir alle parter forutsigbarhet i forhold til 
bygge-avstander og gjelder spesielt i området som fra før er regulert med byggegrenser. I dette tilfeller 
er ikke endringen godt nok opplyst om i planendringen til at administrasjonen vil tilrå at byggegrensen 
tas ut av plankartet. Etter oppfordring fra administrasjonen har regulant lagt inn en generell 
byggegrense mot eksisterende byggeområde (BF) på 4 meter fra eiendoms-/formålsgrensene.  
 
Regulant ønsker imidlertid at garasje og bod på inntil 50 m2 kan bygges utenfor byggegrensen. Det er 
imidlertid ikke sagt noe om avstanden til nabogrensen for garasjer og boder. Administrasjonen mener 
det kun er i spesielle tilfeller at denne bestemmelsen vil være aktuell, og tilrår at den bør tas ut av 
planendringen da avstanden ikke er vurdert nærmere av regulant. Administrasjonen kjenner ikke godt 
nok til forholdene på stedet til å kunne foreta denne vurderingen. Administrasjonen tilrår at siste 
punktum i planbestemmelse § 4.1.  
 
Administrasjonen vil videre bemerke at det innenfor byggeområdene B3 og B9 er lagt inn andre 
byggegrenser enn i gjeldende plan, og som ikke har vært gjenstand for punktene i høringen. Naboer og 
andre med interesser i saken har ikke blitt tilstrekkelig opplyst om endringen og det er således fare for 
at naboer kan ha innvendinger til endrede byggegrenser og da følgelig avstand til nye byggetiltak på 
naboeiendommen. Administrasjonen tilrår såldes at gjeldende byggegrenser innenfor B3 og B9 (i ny 
plan) videreføres i ny plan.    
 
Parkering 
Det er videreført et minimumskrav på 2 parkeringsplasser per boenhet i ny plan. Videre er det fastsatt 
egne bestemmelser om felles parkeringsplass, dersom det bygges innenfor byggeområdene B7 og B8.  
For eksisterende byggeområde BF er eksisterende bestemmelser videreført i ny plan. Ny bestemmelse 
om tilpassing av avkjørsel er medtatt.  
 
Naturfare 
Norges vassdrags- og energidirektorat gir kommunen faglig råd om at kommunen vurderer om det har 
kommet inn ny kunnskap om naturfare i området som gjør at det er behov for å vurdere naturfare på 
nytt i forbindelse med endringen. Dette gjelder spesielt skredfare siden utredninger har en del 
forutsetninger.  
 
Administrasjonen har ikke nok kunnskap om skredfare generelt og geoteknikk spesielt til å kunne 
verifisere om skredutredningen fra 2012 er tilstrekkelig dokumentasjon på naturfaren innenfor 
planområdet. På grunn av dette, samt klimaendringer og tiden som har gått siden sist planen var til 
behandling (2012), mener administrasjonen at det er nødvendig å fastsette en rekkefølgebestemmelse 
om utredningskrav for byggeområdene B5, B6, B7 og B8 samt for f_LEK4 i reguleringsplanen før 
utbygging kan finne sted.  

verdt å merke seg at verken antall boenheter, høyder på bebyggelsen eller utbyggelsesgraden for øvrig 
øker. 

Etter planbestemmelse§ 4.2, øker høyden på forstøtningsmurer fra 2,5 m til 3 m i ny plan. Videre er 

bestemmelsen om at fjellskjæringer ikke skal overstige 6 m tatt ut. Administrasjonen ser det som 
nødvendig at bestemmelsen om maks skjæringshøyde videreføres i ny plan, og tilrår at det tilføres nytt 
punktum under bestemmelse§ 4.2 om dette. Økning av forstøtningsmurer anses som mindre og 

administrasjonen har ikke vesentlige kommentarer til enderingen. 

Nærmere om byggegrenser 
I forslag t i l  nytt plankart som ble sendt på høring inneholdt ikke byggegrenser mot eksisterende 
byggeområde BF. Administrasjonen var noe betenkt med å ikke videreføre dagens byggegrense mot 
eksisterende byggeområde, selv om plan- og bygningslovens $29-4 regulerer forholdet t i l  bygge- 

avstanden ti l  nabogrensen. En fastsatt byggegrense i plan gir alle parter forutsigbarhet i forhold t i l  
bygge-avstander og gjelder spesielt i området som fra før er regulert med byggegrenser. I dette tilfeller 

er ikke endringen godt nok opplyst om i planendringen til at administrasjonen vil ti lrå at byggegrensen 
tas ut av plankartet. Etter oppfordring fra administrasjonen har regulant lagt inn en generell 
byggegrense mot eksisterende byggeområde (BF) på 4 meter fra eiendoms-/formälsgrensene. 

Regulant ønsker imidlertid at garasje og bod på inntil 50 m2 kan bygges utenfor byggegrensen. Det er 

imidlertid ikke sagt noe om avstanden ti l  nabogrensen for garasjer og boder. Administrasjonen mener 
det kun er i spesielle tilfeller at denne bestemmelsen vil være aktuell, og tilrår at den bør tas ut av 
planendringen da avstanden ikke er vurdert nærmere av regulant. Administrasjonen kjenner ikke godt 

nok t i l  forholdene på stedet t i l  å kunne foreta denne vurderingen. Administrasjonen tilrår at siste 
punktum i planbestemmelse§ 4.1. 

Administrasjonen vil videre bemerke at det innenfor byggeområdene B3 og B9 er lagt inn andre 
byggegrenser enn i gjeldende plan, og som ikke har vært gjenstand for punktene i høringen. Naboer og 

andre med interesser i saken har ikke blitt tilstrekkelig opplyst om endringen og det er således fare for 
at naboer kan ha innvendinger t i l  endrede byggegrenser og da følgelig avstand t i l  nye byggetiltak på 

naboeiendommen. Administrasjonen tilrår såldes at gjeldende byggegrenser innenfor B3 og B9 (i ny 
plan) videreføres i ny plan. 

Parkering 

Det er videreført et minimumskrav på 2 parkeringsplasser per boenhet i ny plan. Videre er det fastsatt 
egne bestemmelser om felles parkeringsplass, dersom det bygges innenfor byggeområdene B7 og B8. 

For eksisterende byggeområde BF er eksisterende bestemmelser videreført i ny plan. Ny bestemmelse 
om tilpassing av avkjørsel er medtatt. 

Naturfare 
Norges vassdrags- og energidirektorat gir kommunen faglig råd om at kommunen vurderer om det har 

kommet inn ny kunnskap om naturfare i området som gjør at det er behov for å vurdere naturfare på 
nytt i forbindelse med endringen. Dette gjelder spesielt skredfare siden utredninger har en del 

forutsetninger. 

Administrasjonen har ikke nok kunnskap om skredfare generelt og geoteknikk spesielt t i l  å kunne 

verifisere om skredutredningen fra 2012 er tilstrekkelig dokumentasjon på naturfaren innenfor 
planområdet. På grunn av dette, samt klimaendringer og tiden som har gått siden sist planen var t i l  

behandling (2012), mener administrasjonen at det er nødvendig å fastsette en rekkefølgebestemmelse 
om utredningskrav for byggeområdene BS, B6, B7 og B8 samt for f_LEK4 i reguleringsplanen før 
utbygging kan finne sted. 
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Når det gjelder byggeområde B8 er denne tomten allerede opparbeidet i en viss grad. I planbeskrivelsen 
opplyses det om at det også er utført sikringsarbeider i bakenforliggende terreng i tråd med 
anbefalingen i skredutredningen fra 2012. Da sikringsarbeidene ikke er dokumenterte i 
plandokumentene, må dette legges fram for kommunen før området bygges ut.  
 
Økonomiske konsekvenser  
Kommunen har allerede overtatt deler av adkomstveg o_V1. Dersom det inngår utbyggingsavtale i tråd 
med kommunale føringer for utbyggingsavtaler, kan kommune overta resten av vegen som er regulert 
til o_V1.  
 
Konsekvenser for klima og miljø 
Ingen spesielle konsekvenser for natur, klima og miljø som følge av planendringen. Byggeområdene 
endres ikke.  
 
Konklusjon 
Administrasjonen viser til overnevnte saksutredning og tilrår at Utvalg for samfunn, med henvisning til 
plan- og bygningslovens § 12-14, godkjenner mindre endringer at Reguleringsplanen for Storeheia , gnr. 
68, bnr. 99 (PlanID: 4207201201), men slike endringer;  

• Byggegrensen innenfor B3 og B9 viderefører byggegrensen i Reguleringsplanen for 
Storeheia gnr. 68, bnr. 99 – planID:201201, da ikke mindre enn 4 meter til nabogrense.  

• Ny rekkefølgebestemmelse § 21 med slik ordlyd: Før lekeplass tas i bruk skal det settes 
opp et sikringsgjerde foran åpen bekk mellom f_LEK4 og o_V1. Gjerdet settes opp 
innenfor f_LEK4.  

• Ny rekkefølgebestemmelse § 22 med slik ordlyd: Før byggeområdene B5, B6,B7 og B8 
samt f_LEK4 bygges ut, skal det foreligge en oppdatert skredfareutredning av de aktuelle 
byggeområdene. 

• Nytt punktum under bestemmelse § 4.2 med slik ordlyd; Større fjellskjæringer enn 6 
meter fra ferdig planert terreng tillates ikke. 

• Siste punktum i ny planbestemmelse § 4.1 tas ut.  

 
Planen rettes opp av plankonsulent før planendringen kunngjøres av Flekkefjord kommune.  

Når det gjelder byggeområde B8 er denne tomten allerede opparbeidet i en viss grad. I planbeskrivelsen 

opplyses det om at det også er utført sikringsarbeider i bakenforliggende terreng i tråd med 
anbefalingen i skredutredningen fra 2012. Da sikringsarbeidene ikke er dokumenterte i 

plandokumentene, må dette legges fram for kommunen før området bygges ut. 

Økonomiske konsekvenser 
Kommunen har allerede overtatt deler av adkomstveg o_ Vl. Dersom det inngår utbyggingsavtale i tråd 
med kommunale føringer for utbyggingsavtaler, kan kommune overta resten av vegen som er regulert 

t i l  o Vl. 

Konsekvenser for klima og miljø 
Ingen spesielle konsekvenser for natur, klima og miljø som følge av planendringen. Byggeområdene 

endres ikke. 

Konklusjon 
Administrasjonen viser t i l  overnevnte saksutredning og tilrår at Utvalg for samfunn, med henvisning t i l  
plan- og bygningslovens§ 12-14, godkjenner mindre endringer at Reguleringsplanen for Storeheia, gnr. 
68, bnr. 99 (Plan/D: 4207201201}, men slike endringer; 

• Byggegrensen innenfor B3 og B9 viderefører byggegrensen i Reguleringsplanen for 
Storeheia gnr. 68, bnr. 99 - plan/0:201201, da ikke mindre enn 4 meter til nabogrense. 

• Ny rekkefølgebestemmelse§ 21 med slik ordlyd: Før lekeplass tas i bruk skal det settes 
opp et sikringsgjerde foran åpen bekk mellom f_LEK4 og o_ Vl. Gjerdet settes opp 
innenfor f LEK4. 

• Ny rekkefølgebestemmelse§ 22 med slik ordlyd: Før byggeomrädene B5, B6,B7 og B8 
samt f_LEK4 bygges ut, skal det foreligge en oppdatert skredfareutredning av de aktuelle 
byggeområdene. 

• Nytt punktum under bestemmelse§ 4.2 med slik ordlyd; Større fjel/skjæringer enn 6 
meter fra ferdig planert terreng tillates ikke. 

• Siste punktum i ny planbestemmelse§ 4.1 tas ut. 

Planen rettes opp av plankonsulent før planendringen kunngjøres av Flekkefjord kommune. 
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