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ANSVARLIGE 

Plannavn Endring av reguleringsplan for Pinsekirken gnr. 203, bnr. 315, Parkgata 2 

Erstater gammel plan Ja 

PlanID   

Oppdragsgiver 

Pinsekirka Flekke�ord 

Telefon 99 20 75 25 

Epost Glenn.tonnessen@gmail.com 

Plankonsulent 

Arkit Arealplan AS 

Telefon 51 40 50 16 

Epost mj@arkit.no 

 

PROSJEKTBESKRIVELSE 

I henhold �l forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 
01.01.2018, Sender herved Arkit Arealplan AS på vegne av forslagss�ller Pinsekirka Flekke�ord v/ Glenn 
Tønnessen planini�a�v med forespørsel om invitasjon �l oppstartsmøte.   

Planini�a�vet gjelder oppstart av privat detaljregulering for eiendom gnr/bnr 203/315 

Planini�a�vet er et grunnlagsdokument �l oppstartsmøtet og skal avklare rammer for privat 
detaljregulering jfr. PBL. §§ 12-3 og 12-8. I oppstartsmøtet diskuteres forholdende som beskrives i 
planini�a�vet. Det forutsetes at oppstartsmøtet kan føre �l endringer i forslagene som det redegjøres for i 
planini�a�vet. Oppdaterte føringer og forslag �l løsninger fastsete i referat fra oppstartsmøtet. 

 

FORMÅL MED PLANEN 
(JFR. § 1, ANDRE LEDD BOKSTAV A) 

Pinsekirka Flekke�ord er eier av Parkgaten 2 i Flekke�ord. På eiendommen står det to bygninger, - kirkebygg 
og pastorbygning. Kirkebygget ble oppført som frikirke i 1929 og har blit benytet som kirkebygg frem �l i 
dag. De siste ca. 20 år som pinsekirke. Pastorbygningen antas oppført sam�dig med kirkebygget. 

Eiendommen benytes nå i mindre grad som kirkebygg og Pinsekirka vurderer derfor å rive bygningsmassen 
for å føre opp aldersleiligheter/seniorleiligheter på eiendommen. Eiendommen er i gjeldende 
reguleringsplan fra 1999 regulert �l allmenny�g formål – kirke, og det må derfor måte gjøres en 
reguleringsendring for å kunne gjennomføre planene. 
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BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  
(JFR. § 1, ANDRE LEDD BOKSTAV B) 

PLANOMRÅDET 

Planområdet er på ca. 400 m2 og omfater eiendommen gnr. 203, 
bnr. 315 i sin helhet. Eiendommen er en del av murhusbebyggelsen 
på Vollen. Eiendommen ligger på hjørnet i krysset mellom Parkgaten 
og Allègaten. 

 

 

 
 

 

 

 

 

KORT PRESENTASJON AV PLANIDEEN OG PLANOMRÅDET 
(JFR. § 1, ANDRE LEDD BOKSTAV C, D OG E) 

PLANLAGT BEBYGGELSE OG ADNRE TILTAK (UTBYGGING VOLUM OG BYGGEHØYDE) 

Da mye av menighetsak�viteten er flytet bort fra Parkgaten 2, ønsker Pinsekirka nå å utnyte eiendommen 
�l annet formål. Det er et stort behov for sentrumsnære boliger for eldre i Flekke�ord, og den aktuelle 
eiendommen ligger i så måte guns�g �l for denne beboergruppen. Eksisterende kirkebygg og prestebolig 
søkes revet, hvorpå det kan oppføres et nyt bygg over 4 etasjer inkl. kjeller, med maks �llat gesims- og 
mønehøyde inn�l kote + 10 og  + 13,5. maksimum �llat BYA, vil følge rammene �l eksisterende kirkebygg 
samt regulert frem�dig bebyggelse ved presteboligen i gjeldende reguleringsplan. 

Totalt vurderes det inn�l 10 boenheter �lretelagt for eldre �lknytet bebyggelsen. Det skal også �llates 
boenheter i byggets 1. etasje.  

FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET 

Det er vanskelig å se for seg en alterna�v, samfunnsny�g bruk av eksisterende kirkebygning, og en ubrukt 
kirkebygning vil fremstå som dårlig utnytelse av verdifullt sentrumsareal. Forslagss�ller har vært i kontakt 
med Agder fylkeskommunens kulturminneavdeling og fåt en utalelse på bygningenes kulturminneverdi. 
Utalelsen vedlegges planini�a�vet. Av utalelsen fremgår det at kirkebygningen ansees å være et verdifullt 
kulturminne med høy lokalhistorisk verdi som trosbygning. Den �lliggende pastorboligen ansees ikke å ha 
�lsvarende betydning. 

Som et tet bebygd område i sentrum, vil behov for bil vurderes og om nødvendig vil det reduseres krav om 
bilopps�llingsplasser. Ved parkeringsdekning i strid med kommunedelplan for bykjernen, kan kommunen 
kreve at manglende dekning blir frikjøpt gjennom kommunens frikjøpsordning. 

 

 

FIGUR 1: PLANGRENSE 



 

Det er u�ordringer knytet �l gode uteoppholdsareal på bakkeplan. Spesielt i mindre planer i 
sentrumsområder, slik som den aktuelle planen. Det vil i planprosessen vurderes om leke- og 
uteoppholdsareal �lknytet reguleringsplan for den gamle postgården kan inkluderes i vurderingen av den 
aktuelle planen. Øvrig krav om minste uteoppholdsareal søkes løst i form av felles takterrasse, private 
balkonger, samt ved å vise �l avstand �l nærliggende park ved Flekke�ord sparebank og Vollen, hvor det i 
sistnevnte er �lretelagt for lek for barn i alle aldre.  

TILTAKETS PÅVIRKNING OG TILPASNING TIL LANDSKAP OG OMGIVELSER 
(JFR. § 1, ANDRE LEDD BOKSTAV B OG F) 
 
Planområdet ligger innenfor Riksan�kvarens NB!-område og er i kommunedelplan for bykjernen regulert 
som hensynssone for bevaring kulturmiljø bebyggelse. I planprosessen vil det være fokus på at ny 
bebyggelse skal �lpasses de eksisterende 
byggene i nærområdet. Kommuneplanens 
retningslinjer for hensynssonen vil så langt 
det er hensiktsmessig, videreføres gjennom 
den aktuelle planen. 

Bygningen slik fremstår i dag som slit, og vil 
uten videre bruk forfalle. Utalelse fra 
kulturvernmyndigheten peker på at bygget 
ikke er fredet, men det vurderes å ha en 
lokal verdi for Flekke�ord kommune. 
Bygningens kulturvernmessige betydning må 
vurderes i planprosessen opp mot et mer 
samfunnsny�g bruk av sentrumsarealet. 

En kommende eldrebølge og et sentrum som sliter med å møte eterspørselen eter gode boliger for eldre, 
fører dermed med seg idéen om at dete vil være en fornu�ig plassering av slikt �ltak. 

Området for øvrig er flat og bebyggelsen ligger i dag innenfor faresone for 200-årsflom. Flomsikker 
byggehøyde for ny bebyggelse må vurderes i forbindelse med reguleringsplanen. 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 2: EKSISTERENDE KIRKEBYGG 



 

OVERORDNEDE / GJELDENDE PLANER OG FØRINGER 
(JFR. § 1, ANDRE LEDD BOKSTAV G) 

KOMMUNEDELPLAN 

I kommunedelplanen for bykjernen er 
eiendommen angit som eksisterende område for 
tjenestey�ng. Hensynsone H570_1 
(kulturmiljø/bygningsvern) angir at bebyggelsen 
har kulturvernmessig verdi. Hensynsone H910_6 
angir at eksisterende reguleringsplan fortsat skal 
gjelde 

Planforslaget vil foreslå at den aktuelle 
eiendommen reguleres �l sentrumsformål, hvor 
man �llater det som kommunedelplanen har lagt 
som grunnlag for sine sentrumsformålsområder 
for �lgrensende eiendommer. 

 

REGULERINGSPLANER 

Gjeldende reguleringsplan for eiendommen, - plan for Frikirken, gnr. 203, Bnr. 
315 omfater i �llegg �l Parkgata 2 også Allègaten 14 og Vollgaten 1. Dete er 
en endring av reguleringsplanen for hele kvartalet fra 1979, og ble vedtat 
17.06.1999 med PlanID 199911. 

I gjeldene reguleringsplan er eiendommen regulert �l allmenny�g formål – 
kirke. Del av formålet er vist som ny bebyggelse inn�l 4 etasjer, medregnet 
kjeller. Resterende del av formålet er vist som eksisterende bebyggelse som 
er regulert med eksisterende form og størrelse. T-BRA for samlet bebyggelse 
(eksisterende og ny) er sat �l 850 m2, ekskl. kjeller. 

Gjeldende reguleringsplan oppheves delvis, slik at sørligste del som er 
regulert �l boligformål vil bestå slik det er i dag.. Bestemmelser �lhørende 
�llat etasjenivå for frem�dig bebyggelse videreføres i den nye 
reguleringsplanen. 

 

 

 

 

 

OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER 

Følgende overordnede planer og føringer har relevans for reguleringsplanen 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klima�lpasning (2018) 
• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
• RPR for å styrke barn og interesser i planlegging (1995) 
• Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2021) 
• Forurensningsloven 

FIGUR 3: UTSNITT KOMMUNEDELPLAN FOR BYKJERNEN 

FIGUR 4: GJELDENDE 
REGULERINGSPLAN FRA 1999 



 

• Naturmangfoldloven 
• Renovasjonsforskri� med retningslinjer – IRS (2019) 
• Listen er ikke utømmende 

 

SAMFUNNSSIKKERHET OG VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV 
PLANINITIATIVET 
(JFR. § 1, ANDRE LEDD BOKSTAV H OG I) 

I forbindelse med det innledende arbeidet er det gjort søk i de �lgjengelige kartdatabasene. 
Plan�ltaket vurderes som lite konflik�ylt, og det er få interesser som vurderes �l å bli berørt av planen.  

Risiko- og sårbarhetsanalyse vil foretas i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget, og nødvendige 
risikoreduserende �ltak innarbeides her.  

Foreløpige tema avdekket i områdeanalysen som vil redegjøres for nærmere i ROS-analysen er blant annet: 

• Forurensning (støy og lu�) 
• Overvann 
• Flom 
• Listen er ikke utømmende 

MEDVIRKNING 
(JFR. § 1, ANDRE LEDD BOKSTAV J OG K) 

Medvirkning i plansaker følger av §§ 5.1 og 5.2 i plan- og bygningsloven. Dete er lovens minstekrav og i 
enkelte saker kan det oppstå et behov for yterligere medvirkning. Dete vil bli vurdert fortløpende i sakens 
gang.  
Forslags�ller påregner videre at prosessen med kommunen samt u�allet av eventuelle forhåndsmerknader 
fra særlig offentlige sektormyndigheter vil fastsete en �lfredss�llende og fornu�ig endelig plangrense, 
senest �l offentlig etersyn.  

Følgende varslingsliste foreslås (listen er ikke utømmende):  

• Berørte grunneiere, festere og naboer.  
• Flekke�ord kommune  
• Statsforvalteren i Agder 
• Agder fylkeskommune  
• Andre fagmyndigheter (iht. kommunes varslingslister)  
• Andre lag og organisasjoner (iht. kommunes varslingslister)  

 

Varsel om oppstart av planarbeid sendes �l alle berørte interesser som nevnt ovenfor. Varsel om 
planoppstart blir også annonsert i Avisen Agder og på kommunens hjemmeside. På hjemmesiden gjøres 
også planini�a�vet og referat fra oppstartsmøtet �lgjengelig. Eter oppstart av planarbeid legges det opp �l 
medvirkning gjennom ordinær saksgang.  

Det søkes samarbeid med interessenter, berørte grunneiere/naboer, fagmyndigheter samt andre 
fagkyndige ved behov. 

 

 

 



 

KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING 
(JFR. § 1, ANDRE LEDD BOKSTAV L) 

Ansvarlig myndighet er i dete �lfellet planmyndighet eter § 5 i forskri� om konsekvensutredning, med 
henvisning �l myndighetsområde i §§ 6-8. Eter § 4 skal forslagss�ller vurdere om planen eller �ltaket faller 
inn under kriterier for å utløse krav om konsekvensutredning eter §§ 6-8.  

Forslags�ller vurderer reguleringsforslaget �l ikke å utløse krav om konsekvensutredning.  

Forskri� om konsekvensutredning § 6b) vedlegg 1 pkt. 25 med �lhørende veileder fra februar 2020, er lagt 
�l grunn som i vurderingen om reguleringsplanen utløser krav om konsekvensutredning.  

Det er konkludert med at planens �ltak med eventuelle utvidelser ikke er av slikt omfang at det utløser krav 
om konsekvensutredning jf. veileder om konsekvensutredning for planer eter plan- og bygningsloven kap. 
7.1.3 nr. 25: nye bolig- og fri�dsboligområder.  

Fra veilederen heter det at: «med bakgrunn i tidligere bestemmelser, hva som ble sagt ved lovendringene i 
2017, og sagt i høringsnotatet ved revisjon av forskriften i 2017, legges det til grunn at i bestemmelsen er 
det ment nye områder for bolig- og fritidsboliger av en viss størrelse. Departementet mener derfor at 15 
dekar kan være et passende utgangspunkt for hva som kan defineres som et område på en viss størrelse.»  

Bestemmelsen er ikke endelig og kan likevel utløse krav om konsekvensutredning dersom f.eks. vik�ge 
naturverdier blir nega�vt påvirket. Men tat i betraktning at området fra før av er så godt som ferdig 
utbygd, vurderes det dit hen at �ltakene det nå søkes om ikke vil utløse krav om konsekvensutredning som 
følge av vesentlige virkninger for miljø og samfunn jf. forskri� om konsekvensutredning § 10  

Selv om planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning vil det være høyst nødvendig å belyse 
virkningene av planen, med forslag �l eventuelle avbøtende �ltak. 

VEDLEGG 

- Planavgrensning SOSI/PDF 

BREV FRA AGDER FYLKESKOMMUNE V/ PÅL GITMARK ERIKSEN: 

man. 23. mai 2022, 17:23 skrev Eriksen, Pål Gitmark 

<Pal.Gitmark.Eriksen@agder�.no>: 

 

Vi viser �l henvendelse fra Pinsekirken i Flekke�ord v/Glenn Tønnessen 6.5.2022, med ønske om en 
forhåndsvurdering av et mulig rive/byggeprosjekt i Parkgata 2, Flekke�ord. Gnr. 203 Bnr. 315. De to 
bygningene, kirkebygningen og pastorboligen, er bygget på 1920-tallet og er ikke SEFRAK-registrert. 
Eiendommen er regulert �l allmennyttig formål – Kirke, og ligger i Riksan�kvarens NB!-område for 
Flekke�ord sentrum. Riving vil kreve dispensasjon eller eventuelt omregulering. 

 

De aktuelle bygningene ligger som en del av murhusbebyggelsen på Volden, som ble bebygget først på 
1920-tallet. Denne bebyggelsen er godt integrert i trehusbebyggelsen med gatestruktur og skala. 
Kirkebygningen ble bygget som frikirke i 1929 og har fungert som trosbygning frem �l i dag (pinsekirke fra 
1980-tallet). Med sin funksjon som trossted og �lhørighet i murhusbebyggelsen, fremstår den som et 
verdifullt kulturminne med tydelig lesbarhet. Bygningens plassering gir den også betydning som 
strukturerende element i kvartalet. Vi vurderer den kulturhistoriske verdien som lokalt høy. 
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Pastorboligen er en mindre bygning med en mer fritstående plassering. Bygningen har verdi som en lesbar 
del av trosstedet, men er altså mindre integrert �l den øvrige bebyggelsen. Det er i reguleringsplanen også 
åpnet for ny bebyggelse på angit område (se vedlagt plankart), og dete kan innebære en utvidelse av 
dagens pastorbolig eller kirkebygning. Det er lagt en etasjebegrensning på 4 etasjer, inklusive kjeller i 
dagens plan. Dersom bygningen ønskes revet, må dete behandles i en egen søknad. Man må da avveie 
verdien av en eventuell ny bygning opp mot eksisterende verdi. Fylkeskommunens avdeling for 
kulturminnevern ser det som en posi�v mulighet der spørsmålet om god �lpassing vil være vesentlig. 

 

Når det gjelder bygningenes materielle �lstand, er den vurdert av våre bygningsvernseksperter eter 
befaring 10. mars i år. Ingen av bygningene ble funnet å være rivingsobjekter, men i behov for �ltak. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Pål Gitmark Eriksen 

 

Rådgiver nyere �ds kulturminner Kulturminnevern og kulturturisme Mobil: +4791810045 

E-post: Pal.Gitmark.Eriksen@agder�.no 

 

agder�.no 
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