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Saksprotokoll 

 
 
Arkivsak-dok. 22/00635 
Saksbehandler Tor Hallvard Taxerås 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Utvalg for samfunn 31.05.2022 51/22 
 
 
 
Mindre endring av detaljregulering for Storeheia, gnr 68, bnr. 99 - (PlanId:4207201201). 
 
 
Utvalg for samfunn har behandlet saken i møte 31.05.2022 sak 51/22 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Utvalg for samfunns vedtak  

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

Votering 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Utvalg for samfunns vedtak 
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 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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