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DETALJREGULERING FOR TELE GNR. 60 BNR. 2. 

PLANID 4207 7202003 

 
MELDING OM UTVIDET PLANGRENSE OG ENDRING AREALFORMÅL 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14, melder Arkit Arealplan med dette, 
endring av opprinnelig varsel om oppstart for detaljregulering på Tele i Flekkefjord. 
 

BAKGRUNN FOR ENDRING OG PLANENS HENSIKT 

Opprinnelig varsel om oppstart ble sendt ut 11.06.2020 av Kristiansen & Selmer Olsen. 
I ettertid av utsendt varsel ble det oppdaget enkelte uklarheter i planens hensikt, som nå vil 
tydeliggjøres. Samtidig ble det vurdert som hensiktsmessig at hele den eksisterende 
reguleringsplanen for Tele «rustes» opp iht. ny plan og bygningslov. 
 
Hensikten med endringen er å tydeliggjøre at reguleringsplanen vil gjennomføre flytting av 
urealisert hyttetomt nr. 4, slik at denne kan bygges etter det som var planens opprinnelige 
intensjon. 
I forbindelse med opprinnelig varsel om oppstart, ble det fra Statsforvalteren i Agders til 
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 
Formell søknad om regulering innenfor landskapsvernområdet ble behandlet av 
landskapsvernområdet det 09.11.2022, hvor det på enkelte vilkår ble gitt tillatelse til flytting 
av hyttetomt. Søknad om tillatelse og vedtak fra Landskapsvernområdet ligger vedlagt 
dette brevet. 
 

 



 
 

Figur 1 og 2 viser henholdsvis områdets planavgrensning og oversiktsbilde over områdets 
lokalisering. 

 
FIGUR 1: PLANAVGRENSNING 

 
FIGUR 2: OVERSIKTSBILDE. SVART MARKØR INDIKERER PLANOMRÅDET 



 
 

 
Som nevnt innledningsvis vil endringen medføre at den regulerte fritidsboligtomten 
innenfor gnr/bnr 60/7, flyttes til gnr/bnr 60/2, slik det er vist i figur 3 og 4.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Endringsforslaget legger samtidig til rette for et mindre tillatt bebygd areal da man går ned 
fra gjeldende plans 90m2 til 50 m2 tillatt BYA, og frigjør med det et større areal til 
friluftsformål enn det som er tilgjengelig i gjeldende plan. I tillegg begrunnes ønsket om 
endring i at eksisterende fritidsboligformål på gnr/bnr 60/7, ligger svært ugunstig plassert 
og omfattes av ulike faresoner for både ras- og skredfare.  
Uten omfattende inngrep i terreng og tiltak for øvrig, vurderes det som svært usannsynlig at 
det vil være mulig å bygge iht. gjeldende plan. 
Endringen vil dermed bidra til å få gjennomføre planens intensjon med det antall 
fritidsboliger som er regulert. Den aktuelle planen vil samtidig legge strenge føringer for 
hvordan den nye fritidsboligen skal tilpasses terrenget og omgivelsene. 
 
Da fremkommeligheten på land er svært begrenset, vil materialer og nødvendig utstyr i 
forbindelse med bygging ha sin naturlige tilførsel fra sjøen via båt. 
 
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 variasjon i 
den enkeltes påvirkning på terrenget.  
Planendringen vil legge til rette for at den nye fritidsboligen kan oppføres inntil 50m2 BYA. 
Til sammenligning er de eksisterende fritidsboligene av en helt annen utnyttelse enn hva 
det legges til rette for med et nytt bygg.  
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. 

FIGUR 3: GJELDENDE PLAN 

FIGUR 4: NY PLAN 



 
 

Terrenget innenfor eiendom gnr/bnr 60/2 er også relativt bratt, men det vil være mulig å 
oppføre en fritidsbolig om lag 40 meter fra bukta, uten at det kommer i særlig konflikt med 
rasfareområder eller medfører behov for større inngrep i terrenget. 
Fritidsboligen vil her ligger høyere i terrenget og tilbaketrukket fra sjøen. Det vil ikke 
medføre behov for hogst av trær og vegetasjonen i området vil gi ly og dempe utseende fra 
Telebukta. Se også vedlagt søknad om tillatelse til tiltak i Landskapsvernområde for 
ytterligere vurdering av tiltaket. 
 
 

Vennlig hilsen  
 
Arkit Arealplan AS 
Marius Aksnes Janvin 
Reguleringsarkitekt 
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