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Regulering av Parkgaten 2 , gnr. 203, bnr. 315 . (PlanId:202208). 

 
Rådmannens innstilling: 

Det tillates oppstart av regulering av Parkgaten 2 til boligformål. Planarbeidet kan starte opp etter plan- 
og bygningslovens § 12-8.  

En eventuell rivning av kirkebygget og pastorboligen, forutsettes avklart nærmere i planprosessen. 

Det henvises til kommunens innspill til planarbeidet og viktige plantemaer gjennom referat fra 
oppstartsmøtet med administrasjonen. 

Vedlegg 
PLANINITIATIV-utk2 

 
Saken kort fortalt 
Administrasjonen har mottatt et planinitiativ på gnr. 203, bnr. 315, med adressene Parkgaten 2 og 
Allegaten 16. Initiativet innebærer blant annet at eksisterende kirkebygg og pastorbolig rives til fordel 
for ny bebyggelse med boligformål på et område som er regulert til allmennyttige formål og som i 
kommunedelplanen (KDP) for bykjernen er avsatt til nåværende tjenesteyting. Ønsket formål er således 
ikke i tråd med nåværende regulering eller overordnet plan.  
 
Rådmannen ønsker å få avklart formålsendringen før det samtykkes til oppstarta av planarbeidet etter 
plan- og bygningslovens § 12-8. 
 
Videre er det i kommunedelplanen for bykjernen (KDP-BYK) fastsatt planbestemmelse (§ 3-8, første 
ledd) om at bevaringsverdige bebyggelse ikke er tillatt å rive. Bygningene ligger i Riksantikvarens såkalte 
NB!-område, som strekker seg utover de sentrale delene av bykjernen. Agder fylkeskommune har gitt en 
forhåndsvurdering av et mulig rive/byggeprosjekt som følger vedlagt planinitiativet.   
 
Tiltakshaver på sin side ønsker å få en nærmere politisk avklaring på om rivning er aktuelt før de formelt 
varsler oppstart av planarbeidet. Tiltakshaver ønsker signaler på om kirkebygget kan forutsettes revet i 
en detaljregulering for området.  
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Regulering av Parkgaten 2, gnr. 203, bnr. 315 . (Planld:202208).

Rådmannens innstilling:

Det tillates oppstart av regulering av Parkgaten 2 ti l boligformål. Planarbeidet kan starte opp etter plan-
og bygningslovens § 12-8.

En eventuell rivning av kirkebygget og pastorboligen, forutsettes avklart nærmere i planprosessen.

Det henvises ti l kommunens innspill t i l planarbeidet og viktige plantemaer gjennom referat fra
oppstartsmøtet med administrasjonen.

Vedlegg
PLANINITIATIV-utk2

Saken kort fortalt
Administrasjonen har mottatt et planinitiativ på gnr. 203, bnr. 315, med adressene Parkgaten 2 og
Allegaten 16. Initiativet innebærer blant annet at eksisterende kirkebygg og pastorbolig rives ti l fordel
for ny bebyggelse med boligformål på et område som er regulert t i l allmennyttige formål og som i
kommunedelplanen (KDP) for bykjernen er avsatt t i l nåværende tjenesteyting. Ønsket formål er således
ikke i tråd med nåværende regulering eller overordnet plan.

Rådmannen ønsker å få avklart formålsendringen før det samtykkes ti l oppstarta av planarbeidet etter
plan- og bygningslovens § 12-8.

Videre er det i kommunedelplanen for bykjernen (KOP-BYK) fastsatt planbestemmelse(§ 3-8, første
ledd) om at bevaringsverdige bebyggelse ikke er tillatt å rive. Bygningene ligger i Riksantikvarens såkalte
NB!-område, som strekker seg utover de sentrale delene av bykjernen. Agder fylkeskommune har gitt en
forhåndsvurdering av et mulig rive/byggeprosjekt som følger vedlagt planinitiativet.

Tiltakshaver på sin side ønsker å få en nærmere politisk avklaring på om rivning er aktuelt før de formelt
varsler oppstart av planarbeidet. Tiltakshaver ønsker signaler på om kirkebygget kan forutsettes revet i
en detaljregulering for området.
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Bakgrunn 
Fra planinitiativet kan vi lese følgende om formålet med planen;  

Pinsekirka Flekkefjord er eier av Parkgaten 2 i Flekkefjord. På eiendommen står det to bygninger, - 
kirkebygg og pastorbygning. Kirkebygget ble oppført som frikirke i 1929 og har blitt benyttet som 
kirkebygg frem til i dag. De siste ca. 20 år som pinsekirke. Pastorbygningen antas oppført samtidig med 
kirkebygget. 

Eiendommen benyttes 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 til allmennyttig formål – kirke, og det må derfor måtte 
gjøres en reguleringsendring for å kunne gjennomføre planene. 

 
 

 
 
Plangrunnlag 
I KDP-BYK er eiendommen avsatt til eksisterende område for tjenesteyting. Resten av bebyggelse sør for 
Parkgaten er avsatt til sentrumsformål, mens Allegaten i hovedsak er avsatt til boligformål.  
 

 
 
 

Bakgrunn
Fra planinitiativet kan vi Iese følgende om formålet med planen;

Pinsekirka Flekkefjord er eier av Parkgaten 2 i Flekkefjord. På eiendommen står det to bygninger, -
kirkebygg og pastorbygning. Kirkebygget ble oppført som frikirke i 1929 og har blitt benyttet som
kirkebygg frem ti l i dag. De siste ca. 20 år som pinsekirke. Pastorbygningen antas oppført samtidig med
kirkebygget.

Eiendommen benyttes nå i mindre grad som kirkebygg og Pinsekirka vurderer derfor å rive
bygningsmassen f o r å føre opp aldersleiligheter/seniorleiligheter på eiendommen. Eiendommen er i
gjeldende reguleringsplan fra 1999 regulert ti l allmennyttig formål - kirke, og det må derfor måtte
gjøres en reguleringsendring f o r å kunne gjennomføre planene.

Planområdet er på ca. 400 mi og omfatter eiendommen gm..2!03,
bm. 315 i siin helhet. lEii,endommen eren del av murhusbebyggellsen
på Voll,en. Eiendommen ligger på hjørnet i krysset melllom Parkgten
og Alllegaten.

FIGUR 1.; Pl'..4'1/611£11/Sf

Plangrunnlag
I KOP-BYK er eiendommen avsatt t i l eksisterende område for tjenesteyting. Resten av bebyggelse sør for
Parkgaten er avsatt t i l sentrumsformål, mens Allegaten i hovedsak er avsatt t i l boligformål.
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Videre kan vi i planinitiativet lese følgende om plangrunnlaget; (NB! Allegaten 16 mangler i opplistingen 
over adresser som omfattes av gjeldende reguleringsplan). 
 

 
 
 
 
Kulturminnevern 
Tiltakshaver har henvendt seg til Agder fylkeskommune ved nyere tids kulturminnevern og 
kulturturisme og fått dem til å gi en forhåndsvurdering i spørsmålet om et mulig rive/byggeprosjekt på 
tomten. Uttalen ligger som vedlegg til planinitiativet.  
 
 
Vurdering 
 
Formålsendring: 
En eventuell formålsendring fra allmennyttige formål til bolig er ikke i tråd med overordnet plan, da 
området er avsatt til tjenesteyting i kommunedelplan for bykjernen (KDP-BYK). 
 
Arealdisponeringen i overordnet plan har dels fulgt i retning av ønsket utviklingstrekk, men samtidig 
også videreført eksisterende situasjon. Byutvikling skjer langsomt og det er vanskelig å forutse ønskene 
og behovene som ligger frem i tid. Dette gjelder for både planmyndigheten selv, men også for 
eiendomsutviklere.  
 
Ser man bykjernen under ett er det flere området for tjenesteyting spredt rundt i byen, alt fra 
undervisningsbygg, kirkebygg, forsamlingslokaler, museum og offentlig bygninger med tjenesteyting 
innen helse og omsorgssektoren, administrasjon, kultur m.m. 
 
I denne saken står vi overfor et kirkebygg som har vært bestemmende for formålet i overordnet plan. 
Planmyndigheten har neppe hatt en overordnet tanke om formålet privat tjenesteyting når det gjelder 
denne eiendommen. Det har således ikke vært en planmessighet eller en bevisst tanke fra 
planmyndigheten sin side om å styre arealbruken i en bestemt retning, men snarere en videreføring av 
eksisterende formål. 
 
Videre har virksomheter innenfor tjenesteyting ofte utfordringer rundt adkomst og parkering, særlig i 
den eldre delen av byen med bevaringsverdige bygg. Bygningsmassen er ofte vanskelig tilgjengelig 

Videre kan vi i planinitiativet Iese følgende om plangrunnlaget; (NB! Allegaten 16 mangler i opplistingen
over adresser som omfattes av gjeldende reguleringsplan).

REGULERINGSPLAINER

Gjeldende regulerings.plan for eiendommen, - plan for [rlklrken, gru. 203, Bnr.
315 omfatter i tillegg til Parkgata 2 også Allegaten 14 og Volllgaten 1. Dette er
en endring av reguleringspilanen for hele kvartalet fra 1979, og ble vedtatt
17..06.1999 med Planill) 199911.

I gjeldene reguleringspilan er eiendommen regulert till allmennyttig formål-
kinke. Del avformålet er vist som ny bebyggelse inntil 4 etasjer; medregnet
kjeller. Resterende del av formåilet er vist som eksisterende bebyggelse som
er regulert med eksisterende form og størrelse. T-BRA for samlet bebyggelse
(eksisterende og ny} er satt t i l 850 m2, ekskl, kjeller.

Gjeldende regulerings.plan oppheves delvis, slik at s,ørlig.ste dell som er
regulert til boligformål vil bestå slik det er i dag.. Bestemmelser tilhørende
tillatt etasjenivå for fremtidig bebyggelse videreføres i den nye
reguleringsplanen.

Kulturminnevern
Tiltakshaver har henvendt seg ti l Agder fylkeskommune ved nyere tids kulturminnevern og
kulturturisme og fått dem til å gi en forhåndsvurdering i spørsmålet om et mulig rive/byggeprosjekt på
tomten. Uttalen ligger som vedlegg ti l planinitiativet.

Vurdering

Formålsendring:
En eventuell formålsendring fra allmennyttige formål t i l bolig er ikke i tråd med overordnet plan, da
området er avsatt t i l tjenesteyting i kommunedelplan for bykjernen (KDP-BYK).

Arealdisponeringen i overordnet plan har dels fulgt i retning av ønsket utviklingstrekk, men samtidig
også videreført eksisterende situasjon. Byutvikling skjer langsomt og det er vanskelig å forutse ønskene
og behovene som ligger frem i tid. Dette gjelder for både planmyndigheten selv, men også for
eiendomsutviklere.

Ser man bykjernen under ett er det flere området for tjenesteyting spredt rundt i byen, alt fra
undervisningsbygg, kirkebygg, forsamlingslokaler, museum og offentlig bygninger med tjenesteyting
innen helse og omsorgssektoren, administrasjon, kultur m.m.

I denne saken står vi overfor et kirkebygg som har vært bestemmende for formålet i overordnet plan.
Planmyndigheten har neppe hatt en overordnet tanke om formålet privat tjenesteyting når det gjelder
denne eiendommen. Det har således ikke vært en planmessighet eller en bevisst tanke fra
planmyndigheten sin side om å styre arealbruken i en bestemt retning, men snarere en videreføring av
eksisterende formål.

Videre har virksomheter innenfor tjenesteyting ofte utfordringer rundt adkomst og parkering, særlig i
den eldre delen av byen med bevaringsverdige bygg. Bygningsmassen er ofte vanskelig tilgjengelig
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universelt og det krever relativt stor investeringer dersom bygningsmassen skal ombygges og tjene til 
annet formål enn det bygget opprinnelig var ment til.  
 
Rådmannen mener en formålsendring fra allmennyttige formål til boligformål, vil i liten grad påvirke 
muligheten til å drive tjenesteyting i bykjernen. Området ligge i et området som i hovedsak er avsatt til 
boligformål og ellers til sentrumsformål i samme kvartal.  
 
I denne saken kan det være relevant å vurdere om eiendommen bør formåls endres til boligformål eller 
sentrumsformål. En eventuell formålsendring til sentrumsformål vil berøre bykjerneplanens 
bestemmelse § 3-7 - om funksjonskrav for sentrumsformålet. Da Parkgaten ikke er nevnt blant de gater 
som har forbudet mot å tillate etablering av boligformål på gateplan, er ikke bestemmelsen til hinder for 
å etablere boliger på gateplan, selv om eiendommen formåls endres til sentrumsformål. Da 
eiendommen ligger i brytningen mellom sentrale byfunksjoner og et veletablert boligstrøk med lav 
boligbebyggelse, trekker dette i retning av formålsendring til boligformål. Rådmannen vil i denne 
sammenheng bemerke at flere av sentrums funksjonene som tidligere var i området, nå er borte eller 
har flyttet. Her kan blant annet nevnes Posten, bank, Politiet og sorenskriverkontoret.  
 
Rivning. 
Planinitiativet innebærer blant annet at eksisterende kirkebygg og pastorbolig ønskes revet til fordel for 
ny bebyggelse. Kirken, som ble oppført på 1920 tallet, brukes nå mindre til menighetsaktiviteten, og 
eierne ønsker å se på mulighetene for annen utnytting av eiendommen. Tiltakshaver ønsker signaler på 
om kirkebygget kan forutsettes revet i en detaljregulering for området, før de formelt varsler oppstart 
av planarbeidet. Tiltakshaver risikerer da ikke at et eventuelt planforslag forkastes.  
 
Planområdet ligger innenfor Riksantikvarens NB! – område og er i kommunedelplanen for bykjernen 
avsatt til hensynssone bevaring av kulturmiljø. I planbestemmelse § 3-8, første ledd, er det fastsatt 
bestemmelse om at det ikke er tillatt å rive bevaringsverdig bebyggelse. Hensynssonen angir den 
bevaringsverdige bebyggelsen. I praksis betyr det at ingen bygninger innenfor hensynssonen kan rives.  
 
En reguleringsprosess kan likevel avklare nærmere rammer for en eventuell rivning av eksisterende 
bygningsmasse. I en planprosess gjøres det nærmere undersøkelser av blant annet verneverdien. Det 
gjøres også en nærmere avveining av bygningers kulturhistoriske verdi og betydning lokalt, opp mot 
annen bruk av eiendommen. 
 
Forslagsstiller har vært i kontakt med Agder fylkeskommune, avdeling for nyere tids kulturminner. De 
har gitt en forhåndsvurdering av et mulig rive/byggeprosjekt, som følger på slutten av planinitiativet. 
Oppsummert mener kulturminneavdelingen at kirkebygningen er et verdifullt kulturminner med høy 
lokalhistorisk verdi som trosbygning. Den tilliggende pastorbygningen ansees ikke å ha tilsvarende 
betydning. Administrasjonen tolker uttalelsen fra AFK dit hen at det er opp til de lokale myndighetene å 
vurdere om kirkebygget kan rives eller ikke.  
 
Administrasjonen mener etter en nærmere vurdering at svaret på et eventuelt rivningsspørsmål hører 
hjemme i en reguleringsprosess, og særlig når overordnet plan i utgangspunktet ikke tillater rivning.  
 
Konklusjon 
Rådmannen anbefaler en regulering av Parkgaten 2 til boligformål og at planarbeidet som ønskes 
igangsatt kan starte opp etter plan- og bygningslovens § 12-8. Det presiseres at kommunens innspill til 
viktige plantema og øvrige forhold som grad av utnytting, byggehøyder, etasjeantall og volumer, 
parkering, uteoppholdsareal m.m. følger ordinært i referat fra oppstartsmøte mellom tiltakshaver og 
planavdelingen.  
 

universelt og det krever relativt stor investeringer dersom bygningsmassen skal ombygges og tjene ti l
annet formål enn det bygget opprinnelig var ment ti l .

Rådmannen mener en formålsendring fra allmennyttige formål t i l boligformål, vil i liten grad påvirke
muligheten ti l å drive tjenesteyting i bykjernen. Området ligge i et området som i hovedsak er avsatt t i l
boligformål og ellers ti l sentrumsformål i samme kvartal.

I denne saken kan det være relevant å vurdere om eiendommen bør formåls endres til boligformål eller
sentrumsformål. En eventuell formålsendring ti l sentrumsformål vil berøre bykjerneplanens
bestemmelse§ 3-7 - om funksjonskrav for sentrumsformålet. Da Parkgaten ikke er nevnt blant de gater
som har forbudet mot å tillate etablering av boligformål på gateplan, er ikke bestemmelsen ti l hinder for
å etablere boliger på gateplan, selv om eiendommen formåls endres ti l sentrumsformål. Da
eiendommen ligger i brytningen mellom sentrale byfunksjoner og et veletablert boligstrøk med lav
boligbebyggelse, trekker dette i retning av formålsendring ti l boligformål. Rådmannen vil i denne
sammenheng bemerke at flere av sentrums funksjonene som tidligere var i området, nå er borte eller
har flyttet. Her kan blant annet nevnes Posten, bank, Politiet og sorenskriverkontoret.

Rivning.
Planinitiativet innebærer blant annet at eksisterende kirkebygg og pastorbolig ønskes revet t i l fordel for
ny bebyggelse. Kirken, som ble oppført på 1920 tallet, brukes nå mindre ti l menighetsaktiviteten, og
eierne ønsker å se på mulighetene for annen utnytting av eiendommen. Tiltakshaver ønsker signaler på
om kirkebygget kan forutsettes revet i en detaljregulering for området, før de formelt varsler oppstart
av planarbeidet. Tiltakshaver risikerer da ikke at et eventuelt planforslag forkastes.

Planområdet ligger innenfor Riksantikvarens NB! - område og er i kommunedelplanen for bykjernen
avsatt t i l hensynssone bevaring av kulturmiljø. I planbestemmelse § 3-8, første ledd, er det fastsatt
bestemmelse om at det ikke er tillatt å rive bevaringsverdig bebyggelse. Hensynssonen angir den
bevaringsverdige bebyggelsen. I praksis betyr det at ingen bygninger innenfor hensynssonen kan rives.

En reguleringsprosess kan likevel avklare nærmere rammer for en eventuell rivning av eksisterende
bygningsmasse. I en planprosess gjøres det nærmere undersøkelser av blant annet verneverdien. Det
gjøres også en nærmere avveining av bygningers kulturhistoriske verdi og betydning lokalt, opp mot
annen bruk av eiendommen.

Forslagsstiller har vært i kontakt med Agder fylkeskommune, avdeling for nyere tids kulturminner. De
har gitt en forhåndsvurdering av et mulig rive/byggeprosjekt, som følger på slutten av planinitiativet.
Oppsummert mener kulturminneavdelingen at kirkebygningen er et verdifullt kulturminner med høy
lokalhistorisk verdi som trosbygning. Den tilliggende pastorbygningen ansees ikke å ha tilsvarende
betydning. Administrasjonen tolker uttalelsen fra AFK dit hen at det er opp ti l de lokale myndighetene å
vurdere om kirkebygget kan rives eller ikke.

Administrasjonen mener etter en nærmere vurdering at svaret på et eventuelt rivningsspørsmål hører
hjemme i en reguleringsprosess, og særlig når overordnet plan i utgangspunktet ikke tillater rivning.

Konklusjon
Rådmannen anbefaler en regulering av Parkgaten 2 til boligformål og at planarbeidet som ønskes
igangsatt kan starte opp etter plan- og bygningslovens § 12-8. Det presiseres at kommunens innspill t i l
viktige plantema og øvrige forhold som grad av utnytting, byggehøyder, etasjeantall og volumer,
parkering, uteoppholdsareal m.m. følger ordinært i referat fra oppstartsmøte mellom tiltakshaver og
planavdelingen.
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Videre bør ikke rivningsspørsmålet avklares med en behandling etter plan- og bygningsloven § 12-8. Til 
det er saken for lite opplyst og det trengs mer kunnskap om både verneverdi og byggets betydning 
lokalt, før man kan gjøre en avveining av verneinteressen, opp mot annen bruk av eiendommen. En 
eventuell rivning av kirkebygget og pastorboligen, anbefales derfor avklart nærmere i en planprosess. 

Videre bør ikke rivningsspørsmålet avklares med en behandling etter plan- og bygningsloven § 12-8. Til
det er saken for lite opplyst og det trengs mer kunnskap om både verneverdi og byggets betydning
lokalt, før man kan gjøre en avveining av verneinteressen, opp mot annen bruk av eiendommen. En
eventuell rivning av kirkebygget og pastorboligen, anbefales derfor avklart nærmere i en planprosess.
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