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Saksframlegg 

 

Detaljregulering for Årenesplatået 2 - gnr. 71, bnr. 135, Drangeid - (PlanID: 
4207201902) - offentlig høring 

 
Rådmannens innstilling: 

Planforslag til Detaljregulering for Årenesplatået 2 legges ut til høring og offentlig ettersyn etter 
reglene i plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

Vedlegg 
4207201902_Årenesplatået2_Planbeskrivelse.pdf 
4207201902_Årenesplatået2_Plankart.pdf 
4207201902_Årenesplatået2_Reguleringsbestemmelser.pdf 
Årenesplatået2_ sjekkliste-ros.pdf 

 
Plandokumenter 
Forslaget til Detaljregulering for Årenesplatået 2 (PlanID: 4207201902) er motatt fra Petter Rappe 
04.11.19. Det forslaget som foreligger til behandling består av følgende juridisk bindende 
plandokumenter etter pbl. § 12-4: 

• Plankart i målestokk 1:1000, datert 31.10.2022 
• Reguleringsbestemmelser, datert 31. oktober 2019, rev. 31. oktober 2022 

 
Andre plandokumenter:   

• Planbeskrivelse, datert 31. oktober 2019, rev. 31. oktober 2022 
• Sjekkliste ROS, datert 10.10.2019  

 
Saken kort fortalt 
Planområdet ligger på Drangeid, ca 3 km nord for Flekkefjord bykjerne. Årenesplatået 2 er en eiendom 
på 2.6 daa. Eiendommen er bortimot 100 meter lang og 30 meter bred.  
  
Hensikten med planarbeidet er å rive eksisterende bolig på Årenesplatået 2 med formål å fortette 
eiendommen med seks boenheter fordelt på tre tomannsboliger.  
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Rådmannens innstilling:

Planforslag ti l Detaljregulering f o r Årenesplatået 2 legges ut til høring og offentlig ettersyn etter
reglene i plan- og bygningsloven§§ 5-2 og 12-10.
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Plandokumenter
Forslaget t i l Detaljregulering f o r Årenesplatået 2 (PlanID: 4207201902) er motatt fra Petter Rappe
04.11.19. Det forslaget som foreligger til behandling består av følgende juridisk bindende
plandokumenter etter pbl. § 12-4:

• Plankart i målestokk 1:1000, datert 31.10.2022
• Reguleringsbestemmelser, datert 31. oktober 2019, rev. 31. oktober 2022

Andre plandokumenter:
• Planbeskrivelse, datert 31. oktober 2019, rev. 31. oktober 2022
• Sjekkliste ROS, datert 10.10.2019

Saken kort fortalt
Planområdet ligger på Drangeid, ca 3 km nord for Flekkefjord bykjerne. Årenesplatået 2 er en eiendom
på 2.6 daa. Eiendommen er bortimot 100 meter lang og 30 meter bred.

Hensikten med planarbeidet er å rive eksisterende bolig på Årenesplatået 2 med formål å fortette
eiendommen med seks boenheter fordelt på tre tomannsboliger.
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Forslagsstiller er grunneier Petter Rappe som også har utarbeidet planforslaget. 
  
Det er ikke tatt initiativ til å utarbeide utbyggingsavtale parallelt med planprosessen. Dette avventes 
inntil det er inngått avtale med byggmester/ entreprenør. 
 
Bakgrunn 
Planforslaget er i samsvar med overordnet plan. Gjeldende kommunedelplan for området ble vedtatt i 
1999 men er ikke konsekvensutredet etter gjeldende forskrift. I samsvar med Forskrift om 
konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven §§ 2 og 3 må derfor planforslaget vurderes 
opp mot vedlegg I og II i forskriften. Ved gjennomgang av vedleggene konkluderes det med at fortetting 
innenfor rammen av en opparbeidet og bebygget boligtomt på 2,6 daa ikke utløser krav om 
konsekvensutredning etter forskrift.  
 
Det er plankrav knyttet til fradeling av mer enn en tomt og bygging av mer enn en bolig innenfor 
byggeområdene uten videre presisering. Status som utbygd byggeområde utelukker dermed ikke 
fortetting. Eiendommen er ikke regulert. Det er heller ikke vedtatt reguleringsplaner som grenser til 
planområdet eller som er under utarbeidelse. 
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) har blant annet 
som målsetting at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk 
effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønstre og 
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og 
legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 
 
Videre fremheves det i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, punkt 
3.1, blant annet viktigheten av å legge til rette for fortetting før nye utbyggingsområder tas i bruk. 
 
Innspill til planarbeidet  
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i lokalavisen Agder den 28. mars 2019 og på kommunens 
hjemmeside. Naboer, gjenboere og offentlige høringsinstanser ble varslet direkte ved brev og e-post. 
Høringsfrist var 26 april. I forkant av annonseringen ble fastboende naboer og gjenboere kontaktet 
personlig.  
 
Det kom 10 merknader til varsel om oppstart. Etter oppstartsfasen har regulant kun forholdt seg til 
innkomne merknader. Merknadene representerer naboer og gjenboere til planområdet, samt 
Direktoratet for mineralforvaltning, Vest-Agder fylkeskommunen (nå Agder Fylkeskommune), Bane 
NOR, Agder Energi Nett AS og Fylkesmannen i Agder (nå Statsforvalteren i Agder).  
 
Samtlige naboer og gjenboere er kritiske til planarbeidet i forhold til trafikkøkning i Årenesveien, innsyn 
og tap av utsikt. Bane NOR fokuserer på at tiltak ikke må skade jernbanetunnel. Øvrige tilbakemeldinger 
fra offentlige høringsinstanser har mer generell karakter. 
 
På varslingstidspunktet hadde ikke Flekkefjord kommune egen representant for barn og unge i 
plansaker. Det finnes imidlertid et ungdomsråd som ble varslet på lik linje med offentlige 
høringsinstanser. 
 
I det følgende er merknadene kort referert og kommentert i forhold til planforslaget. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning har i ekspedisjon av 4.4.2019 ingen merknader. 
 

Forslagsstiller er grunneier Petter Rappe som også har utarbeidet planforslaget.

Det er ikke tatt initiativ t i l å utarbeide utbyggingsavtale parallelt med planprosessen. Dette avventes
inntil det er inngått avtale med byggmester/ entreprenør.

Bakgrunn
Planforslaget er i samsvar med overordnet plan. Gjeldende kommunedelplan for området ble vedtatt i
1999 men er ikke konsekvensutredet etter gjeldende forskrift. I samsvar med Forskrift om
konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven §§ 2 og 3 må derfor planforslaget vurderes
opp mot vedlegg I og II i forskriften. Ved gjennomgang av vedleggene konkluderes det med at fortetting
innenfor rammen av en opparbeidet og bebygget boligtomt på 2,6 daa ikke utløser krav om
konsekvensutredning etter forskrift.

Det er plankrav knyttet t i l fradeling av mer enn en tomt og bygging av mer enn en bolig innenfor
byggeområdene uten videre presisering. Status som utbygd byggeområde utelukker dermed ikke
fortetting. Eiendommen er ikke regulert. Det er heller ikke vedtatt reguleringsplaner som grenser ti l
planområdet eller som er under utarbeidelse.

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) har blant annet
som målsetting at planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk
effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønstre og
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og
legge ti l rette for klima- og miljøvennlige transportformer.

Videre fremheves det i Nasjonale forventninger ti l regional og kommunal planlegging 2019-2023, punkt
3.1, blant annet viktigheten av å legge ti l rette for fortetting før nye utbyggingsområder tas i bruk.

Innspill til planarbeidet
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i lokalavisen Agder den 28. mars 2019 og på kommunens
hjemmeside. Naboer, gjenboere og offentlige høringsinstanser ble varslet direkte ved brev og e-post.
Høringsfrist var 26 april. I forkant av annonseringen ble fastboende naboer og gjenboere kontaktet
personlig.

Det kom 10 merknader ti l varsel om oppstart. Etter oppstartsfasen har regulant kun forholdt seg ti l
innkomne merknader. Merknadene representerer naboer og gjenboere ti l planområdet, samt
Direktoratet for mineralforvaltning, Vest-Agder fylkeskommunen (nå Agder Fylkeskommune), Bane
NOR, Agder Energi Nett AS og Fylkesmannen i Agder (nå Statsforvalteren i Agder).

Samtlige naboer og gjenboere er kritiske til planarbeidet i forhold ti l trafikkøkning i Årenesveien, innsyn
og tap av utsikt. Bane NOR fokuserer på at tiltak ikke må skade jernbanetunnel. Øvrige tilbakemeldinger
fra offentlige høringsinstanser har mer generell karakter.

På varslingstidspunktet hadde ikke Flekkefjord kommune egen representant for barn og unge i
plansaker. Det finnes imidlertid et ungdomsråd som ble varslet på lik linje med offentlige
høringsinstanser.

I det følgende er merknadene kort referert og kommentert i forhold ti l planforslaget.

Direktoratet for mineralforvaltning har i ekspedisjon av 4.4.2019 ingen merknader.
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Forslagstillers kommentar: Tatt til orientering. 
 
Vest-Agder fylkeskommune melder i ekspedisjon av 10.4.2019 at deres interesse vil være knyttet til 
følgende: 

1. Barn og unges interesser 
2. Trafikksikkerhet 
3. Alle faste parkeringsplasser skal kunne tilrettelegges for lading av el-bil. 
4. Krav om rommelig sykkelparkering under tak.  
5. Fylkeskonservator har ingen merknader. 

 
Forslagsstillers kommentarer: 

1. Tatt til følge. Kommunalteknisk norm for Flekkefjord kommune angående lekeplasser er lagt til 
grunn for planforslaget. 

2. Tatt til følge. I planbeskrivelsen er det redegjort for at det er samsvar mellom vegstandard og 
trafikkmengde i henhold til Statens vegvesens håndbok N100. 

3. Tatt til følge. Se bestemmelsenes § 3. 
4. Tatt til følge. Se bestemmelsenes § 3. 
5. Tatt til orientering. 

 
Bane NOR ber i ekspedisjon av 10.4.2019 om at det legges en sikringssone over jernbanetunnel på 30 
meter til hver av sidene til jernbanesporet med tilhørende bestemmelse. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Tas til følge. Hensynssone H190_1 er tegnet inn på plankartet med tilhørende bestemmelse § 10. 
 
Agder Energi Nett AS gjør i e-post av 15.4.2019 oppmerksom på at de har både høy- og lavspent nett 
innenfor planområdet. Det må tas hensyn til bestående anlegg og anlegg som er nødvendig å etablere 
og drifte. Kostnader ved endringer som følge av planforslaget må påregnes dekket av tiltakshaver. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Tas til følge. Det er tegnet inn faresone rundt eksisterende nettstasjon. Rekkefølgebestemmelse 
forutsetter avklaring med Agder Energi Nett AS før bygge- og anleggsstart. 
 
Fylkesmannen i Agder fremhever følgende fem tema i sin ekspedisjon av 17.4.2019: 

1. Barn og unge 
2. ROS og klimatilpasning 
3. Klima tilknyttet transport. 
4. Andre tema som forutsettes redegjort for i planbeskrivelsen er: Folkehelse, støy, luftkvalitet, 

estetiskutforming/landskapstrekk, universell utforming og naturmangfoldsloven. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 

1. På det tidspunkt planforslaget ble utarbeidet hadde ikke Flekkefjord kommune representant for 
barn og unge i planlegging. Ungdomsrådet i Flekkefjord har imidlertid fått melding om oppstart 
av planarbeidet. Krav til anleggelse av lekeplass som fremkommer i Kommunalteknisk norm for 
Flekkefjord kommune og kommunedelplan for bykjernen er lagt til grunn i planforslaget. Det 
vises til samme tema i planbeskrivelsen. Økt trafikk i området kan innebære økt risiko for 
trafikkskader. Vegstandard og trafikkmengde er imidlertid innenfor rammene for øvrige 
boliggater i henhold til Statens vegvesen sin håndbok N100.  

Forslagstillers kommentar: Tatt t i l orientering.

Vest-Agder fylkeskommune melder i ekspedisjon av 10.4.2019 at deres interesse vil være knyttet t i l
følgende:

l. Barn og unges interesser
2. Trafikksikkerhet
3. AIie faste parkeringsplasser skal kunne tilrettelegges for lading av el-bil.
4. Krav om rommelig sykkelparkering under tak.
5. Fylkeskonservator har ingen merknader.

Forslagsstillers kommentarer:
l. Tatt t i l følge. Kommunalteknisk norm for Flekkefjord kommune angående lekeplasser er lagt t i l

grunn for planforslaget.
2. Tatt t i l følge. I planbeskrivelsen er det redegjort for at det er samsvar mellom vegstandard og

trafikkmengde i henhold ti l Statens vegvesens håndbok NlO0.
3. Tatt t i l følge. Se bestemmelsenes§ 3.
4. Tatt t i l følge. Se bestemmelsenes§ 3.
5. Tatt t i l orientering.

Bane NOR ber i ekspedisjon av 10.4.2019 om at det legges en sikringssone over jernbanetunnel på 30
meter ti l hver av sidene til jernbanesporet med tilhørende bestemmelse.

Forslagsstillers kommentarer:
Tas ti l følge. Hensynssone H190_1 er tegnet inn på plankartet med tilhørende bestemmelse§ 10.

Agder Energi Nett ASgjør i e-post av 15.4.2019 oppmerksom på at de har både høy- og lavspent nett
innenfor planområdet. Det må tas hensyn ti l bestående anlegg og anlegg som er nødvendig å etablere
og drifte. Kostnader ved endringer som følge av planforslaget må påregnes dekket av tiltakshaver.

Forslagsstillers kommentarer:
Tas ti l følge. Det er tegnet inn faresone rundt eksisterende nettstasjon. Rekkefølgebestemmelse
forutsetter avklaring med Agder Energi Nett AS før bygge- og anleggsstart.

Fylkesmannen i Agder fremhever følgende fem tema i sin ekspedisjon av 17.4.2019:
l. Barn og unge
2. ROSog klimatilpasning
3. Klima tilknyttet transport.
4. Andre tema som forutsettes redegjort for i planbeskrivelsen er: Folkehelse, støy, luftkvalitet,

estetiskutforming/landskapstrekk, universell utforming og naturmangfoldsloven.

Forslagsstillers kommentarer:
l. På det tidspunkt planforslaget ble utarbeidet hadde ikke Flekkefjord kommune representant for

barn og unge i planlegging. Ungdomsrådet i Flekkefjord har imidlertid fått melding om oppstart
av planarbeidet. Krav ti l anleggelse av lekeplass som fremkommer i Kommunalteknisk norm for
Flekkefjord kommune og kommunedelplan for bykjernen er lagt t i l grunn i planforslaget. Det
vises ti l samme tema i planbeskrivelsen. Økt trafikk i området kan innebære økt risiko for
trafikkskader. Vegstandard og trafikkmengde er imidlertid innenfor rammene for øvrige
boliggater i henhold ti l Statens vegvesen sin håndbok NlO0.
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2. Planområdet er innenfor et etablert boligområde. Området fremkommer ikke som 
aktsomhetsområde i forhold til skred eller flom. Det er en steinblokk som står fritt på en 
fjellhylle forutsettes fjernet. Uten åpne vassdrag, med et begrenset nedslagsfelt og fravær av 
ustabile masser anses det ikke påkrevd med særlige tiltak i forhold til klimatilpasning. 

3. Tatt til følge. Krav om parkering er i henhold til retningslinjer i Flekkefjord kommune. 
Bestemmelsene forutsetter mulighet for å etablere lademulighet på alle parkeringsplasser. 
Drangeid er det boligområdet i kommunen med best kollektivdekning. Gang- og sykkelveg til 
bykjernen innebærer et reelt alternativ til motorisert persontransport. 

4. Tatt til følge. Det vises til de respektive overskriftene i planbeskrivelsen. 
 
Jan Kristensen, eier av Årenesveien 14 ber i e-post av 4.10.2019 at det tas med tiltak som reduserer 
innsyn på eiendommen. Stiller gjerne på befaring. 
 
Forslagsstillers kommentarer: 
Tas ikke til følge. Se punkt 1 under kommentarene til brev fra 20 beboere i Årenesveien og på 
Årenesplatået. Det ligger en offentlig vei mellom eiendommen og planområdet. Eiendommen er per i 
dag skjermet med levegger mot kommunale veger. Det er mer enn 12 meter mellom yttergrensen til 
planlagt byggeområde og fritidseiendommen Årenesveien 14. Forholdet til Årenesveien 14 anses som 
ivaretatt i samsvar med forutsetninger i plan- og bygningsloven. 
 
20 beboere i Årenesveien og på Årenesplatået har i felles brev av 24.4.2019 merknader til følgende fem 
tema: 

1. Planlagt bebyggelse vil være til stor sjenanse for flere av naboene. Noen vil miste sin utsikt. 
Innsynet for andre vil bli ubehagelig. Bebyggelsen vil bli unaturlig og storbypreget. Trafikken i 
Årenesveien hvor to biler knapt kan passere vil øke dramatisk. 

2. Høydeangivelse i beskrivelse og kartskisse samsvarer ikke. Etterlyser angitt mønehøyde. 
3. En firemannsbolig og to tomannsboliger vil bli svært dominerende i området. Det vitner om at 

estetiske hensyn ikke er tatt. 
4. En gammel mur forvitrer. Undersøkelser av grunnforhold og redegjørelse for konsekvenser av 

endrede grunnforhold ved bygging etterlyses. Det er et rik dyreliv på tomta som burde være 
viktig for alle. 

5. Eiendommen inngår i et område med status som utbygd boligområde i gjeldende 
kommunedelplan for sentrumsområdet. En utbygging med 7 nye boenheter harmonerer ikke 
med planstatus. Etterlyser planfaglige retningslinjer for størrelse, høyde, vindusplassering og 
takform. 

6. Det hevdes at åtte boenheter på Årenesplatået 2 vil innebære en fordobling av trafikken i en 
allerede trafikkfarlig gate. 

 
Forslagsstillers kommentarer: 

1. Anbefales ikke tatt til følge. Den planlagte bebyggelsen vil ikke hindre solinnfall til noen av 
naboeiendommene. Mot tre av eiendommen på Årenesplatået ligger høyeste byggehøyde i 
planforslaget lavere enn nivået på eiendommen. Mot de to andre naboeiendommene vil et bygg 
maksimalt på det nærmeste kunne rage et par meter over eiendommen. Plan- og 
bygningslovens § 29-4 andre ledd tillater at det uten reguleringsplan kan bygges inntil 8 meters 
høyde i en avstand av 4 meter til nabogrense. Planforslaget tilfredsstiller denne begrensingen 
med god margin. Mot to av naboeiendommene i Årenesveien vil planlagt nybygg komme 
nærmere nabogrensen enn halve bygningshøyden. Avstandskravet i plan- og bygningslovens § 
29-4 andre ledd er først og fremst av hensyn til brannsikkerhet. Høydeforskjellen mellom 

2. Planområdet er innenfor et etablert boligområde. Området fremkommer ikke som
aktsomhetsområde i forhold ti l skred eller flom. Det er en steinblokk som står fritt på en
fjellhylle forutsettes fjernet. Uten åpne vassdrag, med et begrenset nedslagsfelt og fravær av
ustabile masser anses det ikke påkrevd med særlige tiltak i forhold ti l klimatilpasning.

3. Tatt t i l følge. Krav om parkering er i henhold ti l retningslinjer i Flekkefjord kommune.
Bestemmelsene forutsetter mulighet for å etablere lademulighet på alle parkeringsplasser.
Drangeid er det boligområdet i kommunen med best kollektivdekning. Gang- og sykkelveg ti l
bykjernen innebærer et reelt alternativ t i l motorisert persontransport.

4. Tatt t i l følge. Det vises til de respektive overskriftene i planbeskrivelsen.

Jan Kristensen, eier av Årenesveien 14 ber i e-post av 4.10.2019 at det tas med tiltak som reduserer
innsyn på eiendommen. Stiller gjerne på befaring.

Forslagsstillers kommentarer:
Tas ikke ti l følge. Se punkt l under kommentarene til brev fra 20 beboere i Årenesveien og på
Årenesplatået. Det ligger en offentlig vei mellom eiendommen og planområdet. Eiendommen er per i
dag skjermet med levegger mot kommunale veger. Det er mer enn 12 meter mellom yttergrensen ti l
planlagt byggeområde og fritidseiendommen Årenesveien 14. Forholdet t i l Årenesveien 14 anses som
ivaretatt i samsvar med forutsetninger i plan- og bygningsloven.

20 beboere i Årenesveien ogpå Årenesplatået har i felles brev av 24.4.2019 merknader ti l følgende fem
tema:

l. Planlagt bebyggelse vil være ti l stor sjenanse for flere av naboene. Noen vil miste sin utsikt.
Innsynet for andre vil bli ubehagelig. Bebyggelsen vil bli unaturlig og storbypreget. Trafikken i
Årenesveien hvor to biler knapt kan passere vil øke dramatisk.

2. Høydeangivelse i beskrivelse og kartskisse samsvarer ikke. Etterlyser angitt mønehøyde.
3. En firemannsbolig og to tomannsboliger vil bli svært dominerende i området. Det vitner om at

estetiske hensyn ikke er tatt.
4. En gammel mur forvitrer. Undersøkelser av grunnforhold og redegjørelse for konsekvenser av

endrede grunnforhold ved bygging etterlyses. Det er et rik dyreliv på tomta som burde være
viktig for alle.

5. Eiendommen inngår i et område med status som utbygd boligområde i gjeldende
kommunedelplan for sentrumsområdet. En utbygging med 7 nye boenheter harmonerer ikke
med planstatus. Etterlyser planfaglige retningslinjer for størrelse, høyde, vindusplassering og
takform.

6. Det hevdes at åtte boenheter på Årenesplatået 2 vil innebære en fordobling av trafikken i en
allerede trafikkfarlig gate.

Forslagsstillers kommentarer:
l. Anbefales ikke tatt t i l følge. Den planlagte bebyggelsen vil ikke hindre solinnfall t i l noen av

naboeiendommene. Mot tre av eiendommen på Årenesplatået ligger høyeste byggehøyde i
planforslaget lavere enn nivået på eiendommen. Mot de to andre naboeiendommene vil et bygg
maksimalt på det nærmeste kunne rage et par meter over eiendommen. Plan- og
bygningslovens § 29-4 andre ledd tillater at det uten reguleringsplan kan bygges inntil 8 meters
høyde i en avstand av 4 meter ti l nabogrense. Planforslaget tilfredsstiller denne begrensingen
med god margin. Mot to av naboeiendommene i Årenesveien vil planlagt nybygg komme
nærmere nabogrensen enn halve bygningshøyden. Avstandskravet i plan- og bygningslovens §
29-4 andre ledd er først og fremst av hensyn ti l brannsikkerhet. Høydeforskjellen mellom
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eiendommene innebærer at brannsikkerhet er ivaretatt slik det er lagt til grunn i loven. I 
henhold til samme lovparagraf åpnes det for at avstand mellom bygg kan være kortere enn åtte 
meter der det er hjemlet i reguleringsplan. Ettersom planlagt bebyggelse ikke utfordrer 
brannsikkerhet i henhold til loven og ikke hindrer solinnfall i forhold til naboeiendommer ligger 
det her til rette for at avstand til nabogrense kan være mindre enn halve høyden av planlagt 
bebyggelse. 

2. Tatt til følge. Forslag til juridisk bindende høydeangivelser er angitt i reguleringsbestemmelsenes 
§ 2. 

3. Tas ikke til følge. Bebyggelsen vil skille seg ut i størrelse og form fra den tradisjonelle 
bebyggelsen i området. Eksisterende bebyggelse er heller ikke entydig da den bærer tydelig preg 
av rådende estetikk på det tidspunktet den ble oppført. Det er videre nylig godkjent oppføring 
av to nye boliger med flatt tak eller pulttak i Årenesveien. Slik følger tiltakene i planforslaget opp 
det som i praksis har vært utbyggingsstrategien som har formet dagens bygningsmiljø. Høyden 
på bebyggelsen er innordnet etter bakenforliggende terreng. Bebyggelsen langs Årenesveien vil 
også delvis skjule planlagt bebyggelse slik at bebyggelsen kun punktvis vil bli eksponert i full 
høyde sett fra Årenesveien. 

4. De høyeste murene er nyoppført i enten armert betong eller løstein klasse 3. Styrken til øvrige 
murer må vurderes under prosjektering. De naturlige løsmassene på eiendommen består av 
hardpakket morenemasse som er stabil. Farepotensialet mot naboeiendommer vurderes med 
dette utgangspunktet ikke større enn at det kan elimineres samtidig med at planlagt adkomstvei 
anlegges. Det er ikke registrert biologisk mangfold på eiendommene som utløser krav om 
restriksjoner for utnyttelsen av eiendommen. 

5. Områder angitt som utbygde boligområder er ikke til hinder for fortetting. Bestemmelsen i 
gjeldende kommunedelplan som tillater fradeling og bygging av en enebolig uten 
reguleringsplan underbygger dette. Fortetting er også i henhold til gjeldende Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023. Kommunens overordnede 
planer er ikke så detaljerte at det angis rammer for de nevnte temaene. Dette er rammer som 
fastsettes gjennom en reguleringsprosess og er bakgrunnen for kravet i gjeldende 
kommunedelplan om at det skal utarbeides reguleringsplan for fortetting utover en boenhet. 

6. Det er tellet 38 boliger som sokner til Årenesveien og Årenesplatået som naturlig bruker disse 
veiene som adkomstgater. Etablering av seks nye boenheter vil ikke føre til en dobling av 
trafikken. Årenesveien samsvarer med vegklasse B6, øvrige boliggater, i henhold til Statens 
vegvesen sin håndbok N100. Eksisterende veier skulle derved være dimensjonert for å kunne 
betjene 44 boenheter. 

 
 
Karin og Reidar Frøsland, Årenesplatået 16, har i e-post av 25.4.2019 ikke noe imot at Årenesplatået 
bygges ut med eneboliger. Har følgende to innsigelser: 

1. 2 vertikaldelte tomannsboliger og en firemannsbolig hører ikke naturlig inn i dette området som 
i dag består av 1,5-2 etasjers eneboliger. 

2. De planlagte boligene vil ligge i utsiktsretningen fra stue og veranda slik at noe av dagens 
sjøutsikt mot Grisefjorden vil gå tapt. 

 
Forslagsstillers kommentarer: 

1. Tatt til følge. Planforslaget legger til rette for 3 tomannsboliger.  

eiendommene innebærer at brannsikkerhet er ivaretatt slik det er lagt t i l grunn i loven. I
henhold til samme lovparagraf åpnes det for at avstand mellom bygg kan være kortere enn åtte
meter der det er hjemlet i reguleringsplan. Ettersom planlagt bebyggelse ikke utfordrer
brannsikkerhet i henhold ti l loven og ikke hindrer solinnfall i forhold ti l naboeiendommer ligger
det her ti l rette for at avstand ti l nabogrense kan være mindre enn halve høyden av planlagt
bebyggelse.

2. Tatt t i l følge. Forslag ti l juridisk bindende høydeangivelser er angitt i reguleringsbestemmelsenes
§ 2.

3. Tas ikke ti l følge. Bebyggelsen vil skille seg ut i størrelse og form fra den tradisjonelle
bebyggelsen i området. Eksisterende bebyggelse er heller ikke entydig da den bærer tydelig preg
av rådende estetikk på det tidspunktet den ble oppført. Det er videre nylig godkjent oppføring
av to nye boliger med flatt tak eller pulttak i Årenesveien. Slik følger tiltakene i planforslaget opp
det som i praksis har vært utbyggingsstrategien som har formet dagens bygningsmiljø. Høyden
på bebyggelsen er innordnet etter bakenforliggende terreng. Bebyggelsen langs Årenesveien vil
også delvis skjule planlagt bebyggelse slik at bebyggelsen kun punktvis vil bli eksponert i full
høyde sett fra Årenesveien.

4. De høyeste murene er nyoppført i enten armert betong eller løstein klasse 3. Styrken ti l øvrige
murer må vurderes under prosjektering. De naturlige løsmassene på eiendommen består av
hardpakket morenemasse som er stabil. Farepotensialet mot naboeiendommer vurderes med
dette utgangspunktet ikke større enn at det kan elimineres samtidig med at planlagt adkomstvei
anlegges. Det er ikke registrert biologisk mangfold på eiendommene som utløser krav om
restriksjoner for utnyttelsen av eiendommen.

5. Områder angitt som utbygde boligområder er ikke ti l hinder for fortetting. Bestemmelsen i
gjeldende kommunedelplan som tillater fradeling og bygging av en enebolig uten
reguleringsplan underbygger dette. Fortetting er også i henhold til gjeldende Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og Nasjonale
forventninger ti l regional og kommunal planlegging 2019-2023. Kommunens overordnede
planer er ikke så detaljerte at det angis rammer for de nevnte temaene. Dette er rammer som
fastsettes gjennom en reguleringsprosess og er bakgrunnen for kravet i gjeldende
kommunedelplan om at det skal utarbeides reguleringsplan for fortetting utover en boenhet.

6. Det er tellet 38 boliger som sokner ti l Årenesveien og Årenesplatået som naturlig bruker disse
veiene som adkomstgater. Etablering av seks nye boenheter vil ikke føre ti l en dobling av
trafikken. Årenesveien samsvarer med vegklasse B6, øvrige boliggater, i henhold ti l Statens
vegvesen sin håndbok NlO0. Eksisterende veier skulle derved være dimensjonert for å kunne
betjene 44 boenheter.

Karin ogReidar Frøsland, Årenesplatået 16, har i e-post av 25.4.2019 ikke noe imot at Årenesplatået
bygges ut med eneboliger. Har følgende to innsigelser:

l. 2 vertikaldelte tomannsboliger og en firemannsbolig hører ikke naturlig inn i dette området som
i dag består av 1,5-2 etasjers eneboliger.

2. De planlagte boligene vil ligge i utsiktsretningen fra stue og veranda slik at noe av dagens
sjøutsikt mot Grisefjorden vil gå tapt.

Forslagsstillers kommentarer:
l. Tatt t i l følge. Planforslaget legger ti l rette for 3 tomannsboliger.
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2. Ikke tatt til følge. Maksimal høyde til planlagt bebyggelse vil ligge minst 4 meter lavere enn 
laveste punkt på eiendommen Årenesplatået 16. Naboforholdet er ivaretatt i samsvar med plan- 
og bygningslovens § 29-4. 

 
Astrid og Johnny Listøl, Årenesveien 7, er i brev av 25.4.2019 svært negativ til foreslåtte fortetting. 
Brevet refereres i det følgende i fem punkter: 

1. Planlagt bebyggelse vil bli svært dominerende og få direkte innsyn til deres eiendom. 
2. Er uforstående til at avkjørsel til et kryss i kombinasjon med en sving og bratt bakke kan 

aksepteres av hensyn til trafikksikkerhet. 
3. Konstaterer at det ikke er avsatt snuplass innenfor planområdet hvilket vil være særlig 

problematisk ved snørydding med traktor. 
4. Er skeptisk til at det kun er avsatt 1,5 biloppstillingsplass per boenhet og at disse er lokalisert 

innerst i planområdet. Frykter gateparkering. 
5. Årenesveien ligger på en myr. Vann og avløpsledninger i veien er konstatert å være i dårlig 

forfatning. Det fryktes at anleggstrafikk i byggefasen vil kjøre i sund ledningene i Årenesveien. 
 
Forslagstillers kommentar: 

1. Planlagt bebyggelsen innordner seg bakenforliggende terreng. Forholdet til omkringliggende 
eiendommer er ivaretatt i samsvar med plan- og bygningslovens § 29-4. 

2. Tas ikke til følge. Avkjørsel vil ikke bli brattere enn 1:10 og frisikt planlegges etter norm. 
3. Tatt til følge. Snuplass tegnet inn og dimensjonert for lastebil.  
4. Parkeringsnormen for Flekkefjord er tilfredsstilt med 1,5 biloppstillingsplasser per boenhet. 

Eventuelle problem med gateparkering kan skiltes bort. 
5. Flekkefjord kommune planlegger å oppgradere ledningene i Årenesveien. 

 
Annelise og Roald Rom, Årenesveien 12, ber i brev av om at følgende punkter innarbeides i planen: 

1. Når det gjelder veien inn til boligene, vil vi ha tett gjerde mellom veien og eiendommen vår, slik 
at vi ikke risikerer å få snø ned på eiendommen vår ved snøbrøyting. Vi ønsker gjerdet og veien 
trukket lengst mulig inn fra toppen av muren. 

2. Vi ønsker også at veien blir asfaltert tidligst mulig slik at vi unngår støv fra trafikken inn til 
boligfeltet. 

3. Adgangen til 2. etasje på garasjen vår må tilrettelegges på best mulig måte.  
4. Ny plassering av drivhuset vårt må tilpasses planen. 

 
Forslagsstillers kommentarer: 

1. Tatt til følge. Krav om 0,9 meter høyt tett gjerde er tatt inn i bestemmelsene.  
2. Tatt til følge. Planforslaget forutsetter at adkomstveien skal være asfaltert, før første bolig tas i 

bruk. 
3. Tatt til følge. Adgangen til garasjeloft vil ikke bli påvirket av utbyggingen.  
4. Tatt delvis til følge. Drivhuset er hjemlet i bestemmelsens § 2, men konkret lokalisering er ikke 

vist i plankartet. Plassering av drivhuset må foretas ved opparbeidelse av ny adkomstvei. 
 

ROS-analyse 
Risiko- og sårbarhetsanalyse: Det er utarbeidet ROS-analyse som ligger ved planforslaget. 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. Administrasjonen har ingen 
ytterligere kommentarer til ROS- analysen.  

2. Ikke tatt t i l følge. Maksimai høyde ti l planlagt bebyggelse vil ligge minst 4 meter lavere enn
laveste punkt på eiendommen Årenesplatået 16. Naboforholdet er ivaretatt i samsvar med plan-
og bygningslovens § 29-4.

Astrid og Johnny Listøl, Årenesveien 7, er i brev av 25.4.2019 svært negativ t i l foreslåtte fortetting.
Brevet refereres i det følgende i fem punkter:

l. Planlagt bebyggelse vil bli svært dominerende og få direkte innsyn ti l deres eiendom.
2. Er uforstående ti l at avkjørsel t i l et kryss i kombinasjon med en sving og bratt bakke kan

aksepteres av hensyn ti l trafikksikkerhet.
3. Konstaterer at det ikke er avsatt snuplass innenfor planområdet hvilket vil være særlig

problematisk ved snørydding med traktor.
4. Er skeptisk ti l at det kun er avsatt 1,5 biloppstillingsplass per boenhet og at disse er lokalisert

innerst i planområdet. Frykter gateparkering.
5. Årenesveien ligger på en myr. Vann og avløpsledninger i veien er konstatert å være i dårlig

forfatning. Det fryktes at anleggstrafikk i byggefasen vil kjøre i sund ledningene i Årenesveien.

Forslagstillers kommentar:
l. Planlagt bebyggelsen innordner seg bakenforliggende terreng. Forholdet t i l omkringliggende

eiendommer er ivaretatt i samsvar med plan- og bygningslovens§ 29-4.
2. Tas ikke ti l følge. Avkjørsel vil ikke bli brattere enn 1:10 og frisikt planlegges etter norm.
3. Tatt t i l følge. Snuplass tegnet inn og dimensjonert for lastebil.
4. Parkeringsnormen for Flekkefjord er tilfredsstilt med 1,5 biloppstillingsplasser per boenhet.

Eventuelle problem med gateparkering kan skiltes bort.
5. Flekkefjord kommune planlegger å oppgradere ledningene i Årenesveien.

Annelise og Roald Rom, Årenesveien 12, ber i brev av om at følgende punkter innarbeides i planen:
l. Når det gjelder veien inn ti l boligene, vil vi ha tett gjerde mellom veien og eiendommen vår, slik

at vi ikke risikerer å få snø ned på eiendommen vår ved snøbrøyting. Vi ønsker gjerdet og veien
trukket lengst mulig inn fra toppen av muren.

2. Vi ønsker også at veien blir asfaltert tidligst mulig slik at vi unngår støv fra trafikken inn ti l
boligfeltet.

3. Adgangen ti l 2. etasje på garasjen vår må tilrettelegges på best mulig måte.
4. Ny plassering av drivhuset vårt må tilpasses planen.

Forslagsstillers kommentarer:
l. Tatt t i l følge. Krav om 0,9 meter høyt tett gjerde er tatt inn i bestemmelsene.
2. Tatt t i l følge. Planforslaget forutsetter at adkomstveien skal være asfaltert, før første bolig tas i

bruk.
3. Tatt t i l følge. Adgangen til garasjeloft vil ikke bli påvirket av utbyggingen.
4. Tatt delvis ti l følge. Drivhuset er hjemlet i bestemmelsens § 2, men konkret lokalisering er ikke

vist i plankartet. Plassering av drivhuset må foretas ved opparbeidelse av ny adkomstvei.

ROS-analyse
Risiko- og sårbarhetsanalyse: Det er utarbeidet ROS-analyse som ligger ved planforslaget. Analysen skal
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet ti l utbyggingsformål, og
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Administrasjonen har ingen
ytterligere kommentarer t i l ROS- analysen.
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Konsekvenser av planforslaget 
Området består av bebyggelse fra ulike perioder av 1900-tallet og noen bygninger av moderne karakter 
fra 2000-tallet. Planforslaget vil gjenspeile stedets trinnvise utbyggingsstrategi og skape et selvstendig 
bygningsmiljø, men vil skille seg ut med tett bebyggelse i ett område med kun eneboliger. 
Eiendommen består i dag av opparbeidet hage med plen og frukthage, og enkelte deler med naturtomt. 
Disse verdiene bør i størst mulig grad tas i betraktning i planlagt utbygging. 
 
Trafikkmengden i området vil øke noe med flere boliger. Vegstandard og trafikkmengde vil fortsatt være 
i samsvar med Statens vegvesens håndbok N100. 
 
Eksisternede kommunale vann- og avløpsledninger som planområdet er tenkt tilknyttet, er av eldre dato 
og bør oppgraderes. Det aktuelle ledningsanlegget er foreslått som tiltak i ny hovedplan for vann og 
avløp som nå ligger ute til høring. Det er ledig nettkapasitet med tanke på strøm til planlagt bebyggelse 
og det er tilgjengelig fibernett i området. 
 
Eiendommen har ikke vært tilgjengelig for allmennheten. Planforslaget omfatter felles utomhusareal 
som inneholder uteoppholdsareal og lekeplass. Området er tenkt å være åpent også for allmenheten. 
Planforslaget vurderes derfor å innebære et økt tilbud for gruppen barn og unge.  
 
Områdets landskap vil ikke forandres sett til silhuett da ny bebyggelse begrenses til en gesimshøyde 
inntil kote 44. Naboenes solforhold vil ikke bli påvirket. Selve planområdets landskap kommer til å bli 
svært omformet for å få plassert vegen og de arealkrevende bygningene.  
 
Planforslaget innebærer en fortetting innenfor eksisterende boligområde, i nær forbindelse med 
kollektivtrafikk og gang- og sykkelveger. Dette innebærer en utbygging uten å beslaglegge ubebygd areal 
og boliger hvor fremtidige beboere ikke vil være avhengig av privatbil for å utføre daglige gjøremål. 
Forslag til Detaljregulering for Årenesplatået 2 er et privat reguleringsforslag som begrenser seg til privat 
grunn. Planforslaget vurderes ikke å få økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
Vurdering 
Plandokumentene har vært gjennom en prosess hvor det er gjort endringer og tilpasninger i flere 
omganger i løpet av siste året. Plansaken ansees nå som tilstrekkelig belyst og dokumentert. 
 
Illustrasjoner bidrar til å gi et mest mulig riktig bilde av tiltaket samt å vise bygningsvolumene det er 
snakk om. Dette er en nødvendighet for at naboer, berørte parter og offentlige instanser skal kunne ta 
stilling til saken.  
 
Det er viktig å framheve det positive med fortetting og en løsning som støtter opp om bruk av sykkel, 
gange og miljøvennlig framkomstmiddel som El-bil.  
 
Den videre planlegging og prosjektering av boligmassen må ha fokus på kvalitet og hensyn til 
omkringliggende boliger. Naturelementer fra eksisterende hage/ tomt bør vurderes bevart i den videre 
planlegging av boligområdet.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Planforslaget utløser ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
Konsekvenser for barn og unge 

Konsekvenser av planforslaget
Området består av bebyggelse fra ulike perioder av 1900-tallet og noen bygninger av moderne karakter
fra 2000-tallet. Planforslaget vil gjenspeile stedets trinnvise utbyggingsstrategi og skape et selvstendig
bygningsmiljø, men vil skille seg ut med tett bebyggelse i ett område med kun eneboliger.
Eiendommen består i dag av opparbeidet hage med plen og frukthage, og enkelte deler med naturtomt.
Disse verdiene bør i størst mulig grad tas i betraktning i planlagt utbygging.

Trafikkmengden i området vil øke noe med flere boliger. Vegstandard og trafikkmengde vil fortsatt være
i samsvar med Statens vegvesens håndbok NlO0.

Eksisternede kommunale vann- og avløpsledninger som planområdet er tenkt tilknyttet, er av eldre dato
og bør oppgraderes. Det aktuelle ledningsanlegget er foreslått som tiltak i ny hovedplan for vann og
avløp som nå ligger ute ti l høring. Det er ledig nettkapasitet med tanke på strøm til planlagt bebyggelse
og det er tilgjengelig fibernett i området.

Eiendommen har ikke vært tilgjengelig for allmennheten. Planforslaget omfatter felles utomhusareal
som inneholder uteoppholdsareal og lekeplass. Området er tenkt å være åpent også for allmenheten.
Planforslaget vurderes derfor å innebære et økt tilbud for gruppen barn og unge.

Områdets landskap vil ikke forandres sett t i l silhuett da ny bebyggelse begrenses ti l en gesimshøyde
inntil kote 44. Naboenes solforhold vil ikke bli påvirket. Selve planområdets landskap kommer ti l å bli
svært omformet for å få plassert vegen og de arealkrevende bygningene.

Planforslaget innebærer en fortetting innenfor eksisterende boligområde, i nær forbindelse med
kollektivtrafikk og gang- og sykkelveger. Dette innebærer en utbygging uten å beslaglegge ubebygd areal
og boliger hvor fremtidige beboere ikke vil være avhengig av privatbil for å utføre daglige gjøremål.
Forslag ti l Detaljregulering for Årenesplatået 2 er et privat reguleringsforslag som begrenser seg ti l privat
grunn. Planforslaget vurderes ikke å få økonomiske konsekvenser for kommunen.

Vurdering
Plandokumentene har vært gjennom en prosess hvor det er gjort endringer og tilpasninger i flere
omganger i løpet av siste året. Plansaken ansees nå som tilstrekkelig belyst og dokumentert.

Illustrasjoner bidrar til å gi et mest mulig riktig bilde av tiltaket samt å vise bygningsvolumene det er
snakk om. Dette er en nødvendighet for at naboer, berørte parter og offentlige instanser skal kunne ta
stilling ti l saken.

Det er viktig å framheve det positive med fortetting og en løsning som støtter opp om bruk av sykkel,
gange og miljøvennlig framkomstmiddel som El-bil.

Den videre planlegging og prosjektering av boligmassen må ha fokus på kvalitet og hensyn ti l
omkringliggende boliger. Naturelementer fra eksisterende hage/ tomt bør vurderes bevart i den videre
planlegging av boligområdet.

Økonomiske konsekvenser
Planforslaget utløser ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Konsekvenser for barn ogunge
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Se planbeskrivelse 
  
Konsekvenser for klima og miljø 
Se planbeskrivelse 
  
Samlet vurdering 
Med bakgrunn i redegjørelse ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget for Årenesplatået 2, gnr. 71, 
bnr. 135, Drangeid, sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter reglene i plan- og 
bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.  

Se planbeskrivelse

Konsekvenser for klima ogmiljø
Se planbeskrivelse

Samlet vurdering
Med bakgrunn i redegjørelse ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget for Årenesplatået 2, gnr. 71,
bnr. 135, Drangeid, sendes ut på høring og legges ut t i l offentlig ettersyn etter reglene i plan- og
bygningsloven§§ 5-2 og 12-10.
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