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Melding om vedtak - Søknad om fritidsbolig - Tele - 
Flekkefjord landskapsvernområde 

Viser til deres søknad datert 2. mai 2022 på vegne av Roy Nordli om dispensasjon fra 
verneforskriften for Flekkefjord landskapsvernområdet om oppføring av fritidsbolig og gangsti 
på gnr/bnr. 60/2 i Tele, Flekkefjord kommune. Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og 
Flekkefjord landskapsvernområde behandlet deres søknad under styremøtet 4. november 
2022, vedlagt ligger vedtak og saksframlegg 
 
Vedtak 
Verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder gir 
Kristiansen & Selmer-Olsen sivilarkitekter tillatelse til oppføring av fritidsbolig som omsøkt på 
gnr/bnr. 60/2 innenfor Flekkefjord landskapsvernområde, som omsøkt. Tillatelsen gis med 
hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd. 
 
Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

• Det forutsettes at område for regulert fritidsbolig på gnr/bnr. 60/7 fjernes fra 
reguleringsplanen for Tele slik at aktuelle tillatelse ikke medfører en økning i antall 
fritidsboliger enn det som det allerede ligger til rette for i gjeldende reguleringsplan. 

• Størrelsen på fritidsbolig på gnr/bnr. 60/2 skal ikke overskride 50 m2, og skal 
plasseres i område som vist i søknad.  

• Byggets utforming og høyde skal være i samsvar med gjeldende bestemmelser i 
reguleringsplanbestemmelsene for fritidsbebyggelse på område 4 som eksisterer i 
dag.  

• Anleggsarbeidet må legges utenfor hekke- og yngletiden for vilt, det vil si utenfor 
perioden 15. april – 15. juli. 

• Bygningsavfall skal fraktes ut av verneområdet og deponeres på lovlig måte. 
• Når tiltaket er gjennomført sendes en kort rapport med bilde som viser gjennomført 

tiltak til Verneområdestyret med kopi til Statens naturoppsyn v/Steinar Sunde 
(steinar.sunde@miljodir.no). 

• Tillatelsen er gjeldende i 3 år etter at endring av reguleringsplan for Tele er vedtatt, jf. 
første kulepunkt under vilkår. 
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Med hjemmel i forskrift for Flekkefjord landskapsvernområde § 3 pkt.1.3 bokstav f), avslår 
verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområder søknad om 
opparbeiding av offentlig sti gjennom gnr/bnr. 60/2 som omsøkt. 
 
Verneområdestyret har kun vurdert saken etter verneforskriften for Flekkefjord 
landskapsvernområde, og ikke tatt stilling til tiltaket i forhold til det privatrettslige eller etter 
annet lovverk.  
 
 
Dette vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av en part eller annen med rettslig 
klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd, jf. § 2 tredje ledd. Klagefristen er 
3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, ev. 
fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. En 
eventuell erklæring om klage skal fremsettes for verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og 
Flekkefjord landskapsvernområder, og være undertegnet samt nevne det vedtak det klages 
over og den endring som ønskes, jf. forvaltningsloven § 32. Klagen bør begrunnes, og andre 
opplysninger av betydning for saken bør nevnes. 
 
Med visse unntak har partene rett til å se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 
19. 
 
 
Med hilsen 

 
Jorunn Haugen 
verneområdeforvalter 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Vedlegg: 
1 Saksframlegg med vedtak 
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