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Søknad om regulering innenfor Flekkefjord Landskapsvernområde Tele. 
 
Forslagsstiller: Roy Nordli 
Plankonsulent: Kristiansen & Selmer-Olsen 
Dato: 02.05.2022 

Innledning 
Det planlegges endring av en eldre reguleringsplan på Tele i Flekkefjord kommune. Som 
følge av forslag til endring vil det som i gjeldende plan er regulert til formål for 
fritidsbebyggelse markert som nummer 4, flyttes til eiendom gnr/bnr 60/2. Tiltakshaver er 
Roy Nordli. 

Oppstart av planarbeid ble varslet den 11.06.2020. I innspill fra Statsforvalteren i Agders til 
varsel om oppstart, ble det opplyst om at det aktuelle området omfattes av Flekkefjord 
Landskapsvernområde og ville dermed kreve tillatelse fra forvaltningsmyndighet før 
planarbeidet kunne fortsette. For dette området er det verneområdestyret for Oksøy-
Ryvingen og Flekkefjord Landskapsvernområde som har fått delegert slik myndighet.  
 
Figur 1 og 2 viser henholdsvis områdets planavgrensning og oversiktsbilde over områdets 
lokalisering. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Planavgrensning 
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Reguleringsendringen vil medføre at formål for fritidsbolig innenfor eiendom gnr/bnr 60/7, re 
lokaliseres til eiendom gnr/bnr 60/2 slik det er vist i vedlagt forslag til plankart. Endringen 
legger til rette for et mindre bebygd areal enn gjeldende plan tillater. Dermed vil det frigjøres 
et større areal til friluftsformål enn det som nå omreguleres til fritidsbebyggelse. Dette er vist i 
figur 4 og 5. Området i dag hvor fritidsbebyggelse nummer 4 på gnr/bnr 60/7, er regulert inn, 
ligger svært ugunstig plassert og omfattes av ulike faresoner for både ras- og skredfare. Det 
vurderes som svært usannsynlig at det vil være mulig å bygge iht. gjeldende plan uten 
omfattende terrenginngrep. 

Endringen vil bidra til at gjeldende plans intensjon med det antall fritidsboliger som er regulert 
inn, kan gjennomføres. Planforslaget vil legge strenge føringer for at alle nye tiltak skal 
tilpasses terrenget. Det vil ikke tillates vesentlige terrenginngrep som følge av oppføring av 
fritidsboligen. 

Materialer og nødvendig utstyr i forbindelse med tiltaket vil ha sin naturlige tilførsel fra sjøen 
via båt. Det vil ikke fraktes utstyr og materialer på land gjennom landskapsvernområdet. 

Dette dokumentet er en søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene for de nye 
tiltakene. I tillegg til søknaden, inneholder dokumentet også informasjon om planens hensikt, 
og beskrivelse av området inkl. vurdering av tiltakets virkning med hensyn på 
naturmangfoldlovens §§ 8-12. 

Figur 2: Oversiktsbilde lokalisering. Svart markør indikerer eiendom 60/2 
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Søknad 
I henhold til Forskrift for Flekkefjord Landskapsvernområde § 3 1.3, bokstav l og 
naturmangfoldloven § 48, søker Kristiansen & Selmer-Olsen AS, på vegne av Roy Nordli, om 
dispensasjon fra vernebestemmelsene for Flekkefjord Landskapsvernområdet for følgende 
innhold: 

• Flytting av fritidsboligtomt innenfor eksisterende regulert friområde 

Søknaden vil redegjøre nærmere for bakgrunn og vurdering av tiltakets virkning. 

 
Figur 3: Gjeldende reguleringsplan. Svart markør indikerer eiendom 60/2 

Beskrivelse av tiltak i verneområdet 
Planområdet inngår i Kystsoneplanen for Flekkefjord, hvor det er angitt at reguleringsplanen 
fortsatt skal gjelde. Gjeldende reguleringsplan er «Tele» med Planid 1004200407 og 
ikrafttredelsesdato 24.06.04. Det er denne reguleringsplanen som nå søkes endret. 
Reguleringsplanen omfatter områder for fritidsbebyggelse, friluftsområder og småbåtanlegg.  

Som nevnt innledningsvis vil tiltaket medføre at det regulerte friluftsområde i eiendom 60/2 i 
eksisterende plan vil reduseres til fordel for en tomt til fritidsbebyggelse. Det vil frigjøres et 
større areal til friluftsformål på eiendom 60/7. 

Planområdet ligger i Telebukta ca. 3 km sør for Åna-Sira. Planområdet for gjeldende plan er 
på ca. 34,5 daa. Området som omfattes av endringen gjelder i hovedsak kun eiendommene 
60/2 og 60/7. Planområdets avgrensning er vist på vedlagte kart og figur 1.  

Adkomst til området er via båt, eller sti fra Berrefjord. Planområdet er dominert av skog, kratt 
og bart fjell. De eksisterende fritidsboligene er plassert slik at det er stor differanse i den 
enkeltes påvirkning på terrenget. Den aktuelle endringen det nå søkes om vil legge til rette 
for at det kan oppføres en fritidsbolig på maks 50m2. Til sammenligning har de eksisterende 
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fritidsboligene en helt annen utnyttelse enn det den nye fritidsboligen vil ha. De eksisterende 
fritidsboligene på nordsiden av bukta ligger tilbaketrukket fra sjøen og omkranses av trær. 
Eiendommens nærhet til disse gjør det naturlig å videreføre dette utrykket. Fritidsboligtomten 
som søkes flyttet legger i gjeldende plan til rette for en fritidsbolig på ca. 90m2. Den nye 
plasseringen vil til sammenligning legge til rette for en fritidsbolig på ca. 50m2. 

Terrenget i planområdet er relativt bratt, og omtrent 40 meter fra bukta er det mulig å oppføre 
en fritidsbolig. Dette innebærer at hytta vil ligge høyre i terrenget tilbaketrukket fra sjøen, i ly 
bak et mindre antall trær som delvis skjermer hytta fra Telebukta.   

Reguleringsendringen vil sette strenge krav til bevaring av landskap og oppføring av 
fritidsbolig skal tilpasses terrenget. Se figur 5 for ønsket planendring. 

Formålet med reguleringsendringen er å flytte regulert fritidsboligformål fra gnr/bnr 60/7 til 
gnr/bnr 60/2. i reguleringsplanen for Tele. En av årsakene til at det er ønskelig med 
reguleringsendringen, er at den regulerte fritidsboligen på eiendom gnr/bnr 60/7 ligger svært 
dårlig plassert og vil trolig ikke kunne realiseres på en forsvarlig måte med hensyn på 
topografien. Det er heller ikke mulig å komme til fra sjøen. Endringen vil ikke føre til et økt 
antall fritidsboliger i området, men heller bare flytte på formål som allerede er hjemlet i 
planen.  

 

 

Figur 4: Eksisterende plan Figur 5: Forslag til endring 
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Naturvernområder 
Reguleringsendringen vil berøre Flekkefjord landskapsvernområde. Tilførsel av materialer og 
utstyr vil som nevnt skje fra sjøen via båt. Formålet med Flekkefjord Landskapsvernområde 
er å bevare et representativt og særpreget landskap med åpne sjøflater, urørt skjærgård og 
mektig kysthei, samt sikre områder som er viktig for biologisk mangfold, truede og sårbare 
plante- og dyrearter, og et variert kulturlandskap med fornminner og nyere tids kulturminner. 

Forvaltningsplan for verneområdet ble opprettet i oktober 2010. 
Forvaltningsplanen har som mål at mer enn 16 km2 kulturlandskap i Flekkefjord 
landskapsvernområde skal være i god hevd i 2015. Forvaltningsplanen gjelder frem til 2019. 

I forvaltningsplanen er Tele omfattet av et kartlagt felt for kystlynghei.  
Ved søk i Artskart fremkommer det observasjoner av blant annet Tangmelde (1913-LK), 
hvitkløver (1999-LK), smørbukk (2012-LK), Fiskemåke (2021-NT) og Kristtorn (2012-LK). Alle 
disse observasjonene ligger i Telebukta utenfor planområdet. (se figur 6) 

Søk i miljødirektoratets naturbase kart viser at eiendommen omfattes av rik edelløvskog. 
Dette er også påpekt av Statsforvalteren i Agder. Videre søk i naturbase kartet viser ingen 
ytterligere registreringer. 

 
Figur 6: Artskart - observasjoner 
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Figur 7: registrert edelløvskog. Kilde: miljødirektoratet 

Rekreasjonsverdier 
Utenfor planområdet finner man den gamle «lakseveien» til Åna-Sira. Tiltakshaver ønsker å 
lage en offentlig sti gjennom sin eiendom som vil lede mot nevnte «lakseveien». Denne stien 
vil ellers ikke bli berørt av tiltaket. 

Kulturminner 
I telebukta finnes det 1 registrert kulturminne hos www.kulturminnesok.no. 
Kulturminner står oppført som et arkeologisk minne med uavklart vernestatus og uviss 
datering. Det har trolig vært brukt til lagring. Det registrerte kulturminnet vil ikke berøres av 
tiltaket. 

http://www.kulturminnesok.no/
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Figur 8: Kulturminner - Kilde: kulturminnesok.no 

Ras og skredfare 
Store deler av Telebukta omfattes av aktsomhetsområder for stein- og snøskred. 
Dagens plassering av hyttetomten ligger i et ulent terreng og innenfor utløsningsområdet for 
stein- og snøskred. Ved å flytte den tomten dit vi søker vil man trekke seg bort i fra 
utløsningsområdet. Det vil fremdeles ligge i utløpsområde, men en eventuell sikring av 
bebyggelsen vil fremstå som mer skånsomt for terrenget enn om det etableres iht. dagens 
situasjon. 
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Figur 9: aktsomhetsområde stein- og snøskred - kilde: NVE 
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Illustrasjon av ønsket bebyggelse. 
Ønsket bebyggelse skal som nevnt plasseres med hensyn til terrenget, og skal dermed ikke 
medføre vesentlige terrenginngrep. Et alternativ kan her være å sette bebyggelsen på påler. 
Til søknaden er det laget en skisse av størrelsen og plasseringen man ser for seg at kan 
være aktuell.  Figurene 10-13 illustrerer alternativ til bebyggelsens plassering og utforming. 
Det må likevel understrekes at dette ikke nødvendigvis vil være bebyggelsens endelige 
utforming og det det bes om at forvalterens vurdering ikke legger særlig vekt på 
fritidsboligens estetikk. En fremtidig reguleringsplan vil legge strenge føringer for material- og 
fasadevalg, og skal etableres med hensyn til områdets status for ikke å skape en silhuett 
effekt for de som ferdes i og rundt området. 

 
Figur 10: Illustrasjon av fritidsbolig i 3D 

 
Figur 11: Sett fra innfartsområdet i sjøen 
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Figur 12: sett ifra fritidsbolig på eiendom 60/113 

 
Figur 13: sett ifra nedre del av eiendom 60/7 
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Figur 14: Eiendommen og nærområdet sett fra sjøen 

Figur 14 viser eiendommen sett fra sjøen. Hyttens plassering forventes å være innenfor det 
området som markeres av den røde sirkelen i bildet. Etablering av fritidsboligen vil ikke 
medføre behov for hogst av trær. Den eksisterende vegetasjonen vil også bidra til å dempe 
utseende fra sjøen. 

Vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet 
Iht. naturmangfoldslovens §8 vedrørende kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn i 
vurdering av et område, er det blant annet tatt i bruk tjenestene fra Naturbasen, Temakart 
Vest-Agder, skoglandskap.no, geo.ngu.no og Artsdatabanken. Det er som nevnt tidligere 
gjort registrering av edelløvskog innenfor planområdet. I hvilken grad denne skogen berøres 
av tiltaket er vanskelig å fastsette på dette stadiet. Vår vurdering av tiltaket peker mot at det 
vil være i liten til ubetydelig konflikt med edelløvskogen. Foruten om edelløvskogen finnes 
det ingen andre momenter som direkte berøres av tiltaket.  

Dersom det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 
virkninger det kan ha for naturmiljøet, skal det i størst mulig grad tas sikte på å unngå 
vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade 
på naturmangfoldet skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak. Det har ikke fremkommet informasjon som skulle tilsi at 
erfaringsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig. Føre-var prinsippet i NML. §9 anses som tilfredsstilt. 
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Tiltaket omfatter flytting av allerede regulert fritidsboligtomt for å realisere oppføring av en 
mindre fritidsbolig i telebukta. Den nye fritidsboligen skal ikke medføre vesentlig inngrep i det 
eksisterende terrenget. Vurderer man tiltaket opp mot NML § 10 om økosystemtilnærming og 
samlet belastning er det vanskelig å se for seg at tiltaket vil kreve vesentlig inngrep og 
nedbygging av natur. Tiltaket i planen vil være en videreføring av tillatelser gitt i eksiterende 
reguleringsplan.  

Ser man bort i fra etablering av fritidsboligen, vil planen ellers forsøke å opprettholde det 
biologiske mangfoldet i området, blant annet ved å legge til rette for bevaring av områdets 
grønnstruktur og naturverdi for øvrig. 

Naturmangfoldlovens § 11 slår fast at tiltakshaver er ansvarlig for å dekke kostnadene ved å 
begrense eller hindre skade på naturmangfoldet, som tiltaket volder. Naturligvis innenfor 
rimelighetens grenser ut fra tiltakets og skadens karakter. 

Løsninger for spillvann eller andre årsaker som kan forårsake forurensing vil synliggjøres i og 
ivaretas gjennom reguleringsplanen når den foreligger. 

En samlet vurdering av planlagte tiltaket i området vurderes å ikke komme i vesentlig konflikt 
med intensjonen i naturmangfoldlovens §§ 8-12. I gjeldende plan tillates det å etablere en 
fritidsbolig på eiendom 60/7, som vil medføre omfattende inngrep i terreng både for 
etablering og sikringstiltak mot rasfaren i området. Den regulerte tomten flyttes til eiendom 
60/2 og reduseres i størrelse. Samtidig legges det til grunn at tiltaket skal utformes og 
plasseres så skånsomt som mulig i forhold til områdets eksisterende topografi. Dermed 
vurderes det dit hen at intensjonen ikke vil bli vesentlig tilsidesatt. 

Med vennlig hilsen 
Kristiansen & Selmer-Olsen Sivilarkitekter AS 

Marius Janvin 
Arealplanlegger 


	Søknad om regulering innenfor Flekkefjord Landskapsvernområde Tele.
	Innledning
	Søknad
	Beskrivelse av tiltak i verneområdet
	Naturvernområder
	Rekreasjonsverdier
	Kulturminner
	Ras og skredfare
	Illustrasjon av ønsket bebyggelse.
	Vurdering av konsekvenser for naturmangfoldet

