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Saksframlegg 

 

Høring av områderegulering for Linddalen næringsområde - PlanId:4207201504 
- Flekkefjord kommune.  

 
Rådmannens innstilling: 

Utvalg for samfunn fremmer saken og legger den ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og 
bygningslovens § 5-2 og § 10-12. 

 

Vedlegg 
Områderegulering for Linddalen industriområde - Planbeskrivelse med konsekvensutredning 
Linddalen industriområde plankart05.01.2023-A1-L 
Bestemmelser Linddalen industriområde 
Naturtypekartlegging i Linddalsknuten. Grimsby Naturtjenester rapport nr. 2-2022pdf 
Naturfareutredning - etablering av deponi - Linddalsknuten. Skrid Aktsomhet AS rapport 4207-
101-01-2022.pdf 
Biologisk mangfold-status liten flombekk Lindlandsdalen. Grimsby Naturtjenester rapport nr. 7-
2022 
Innspill til overvannshåndtering, Linddalen 23.12.2021 

 
Saken kort fortalt 
Asplan Viak AS har på vegen av Flekkefjord kommune utarbeidet forslag til områderegulering for 
Linddalen næringsområde. Planarbeidet har bakgrunn i en avtale mellom Flekkefjord kommune og 
privat grunneier om grunnavståelse hvor regulering til næringsformål- industri, inngikk som en del av 
avtalen.  
 
Planområdet ligger sørøst for Flekkefjord sentrum, nær Nulandsvika. Planområdet er på om lag 145 daa, 
utbyggingsområdene utgjør om lag 60 daa. I tillegg kommer eget bestemmelsesområde for deponi av 
rene masser på om lag 13 daa. Det er krav til videre detaljregulering av byggeområdene BKB2-BKB4 før 
utbygging.  
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Saksframlegg

Høring av områderegulering for Linddalen næringsområde - Planld:4207201504
- Flekkefjord kommune.

Rådmannens innstilling:

Utvalg for samfunn fremmer saken og legger den ut ti l høring og offentlig ettersyn etter plan- og
bygningslovens§ 5-2 o g § 10-12.

Vedlegg
Områderegulering for Linddalen industriområde - Planbeskrivelse med konsekvensutredning
Linddalen industriområde plankart05.0l.2023-Al-L
Bestemmelser Linddalen industriområde
Naturtypekartlegging i Linddalsknuten. Grimsby Naturtjenester rapport nr. 2-2022pdf
Naturfareutredning - etablering av deponi - Linddalsknuten. Skrid Aktsomhet ASrapport 4207-
101-01-2022.pdf
Biologisk mangfold-status liten flombekk Lindlandsdalen. Grimsby Naturtjenester rapport nr. 7-
2022
Innspill t i l overvannshåndtering, Linddalen 23.12.2021

Saken kort fortalt
Asplan Viak AShar på vegen av Flekkefjord kommune utarbeidet forslag ti l områderegulering for
Linddalen næringsområde. Planarbeidet har bakgrunn i en avtale mellom Flekkefjord kommune og
privat grunneier om grunnavståelse hvor regulering ti l næringsformål- industri, inngikk som en del av
avtalen.

Planområdet ligger sørøst for Flekkefjord sentrum, nær Nulandsvika. Planområdet er på om lag 145 daa,
utbyggingsområdene utgjør om lag 60 daa. I tillegg kommer eget bestemmelsesområde for deponi av
rene masser på om lag 13 daa. Det er krav ti l videre detaljregulering av byggeområdene BKB2-BKB4 før
utbygging.
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Planforslaget består av følgende dokumenter og vedlegg: 

• Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 16.1.23 
• Planbestemmelser, datert 16.1.23 
• Plankart, datert 16.1.23. 
• Naturtypekartlegging. Grimsby Naturtjenester rapport nr. 2-2022. 
• Naturfareutredning - etablering av deponi - Linddalsknuten. Skrid Aktsomhet AS rapport 4207-

101-01-2022. 
• Biologisk mangfold-status liten flombekk Lindlandsdalen. Grimsby Naturtjenester rapport nr. 7-

2022. 
• Innspill til overvannshåndtering, Linddalen. Jærconsult AS, 23.12.2021 
• Illustrasjoner Linddalen næringsområde, Asplan Viak AS 21.12.2022 

 
Bakgrunn 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av et funksjonelt nærings- og 
industriområde i Linddalen innenfor rammer som tar hensyn til omgivelser. Linddalen ligger vest for 
etablert industriområde i Nulandsvika. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF – område.  
 
Området er ikke regulert fra før. Planområdet er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt 
29.8.2002, og kommunedelplan for sentrum, vedtatt 9.9.1999. I begge planene har planområdet i sin 
helhet status som LNF-område.  
 
Planarbeidet ble påbegynt i 2013, og med fastsatt planprogram for utrednings tema for 
konsekvensutredningen i US-sak 063/13 den 28.05.2013. Planarbeidet stoppet imidlertid opp, dels på 
grunn av usikkerhet rundt ny E39 veg-korridor. Planarbeidet ble på nytt varslet oppstartet i 2018, og ble 
videre prioritert i kommunal planstrategi for 2020-2024, med oppstart 2021 og planlagt sluttført i 2022.  
 
Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) klargjør hvilke planer og tiltak som omfattes av 
forskriften. Etter § 6, bokstav b, skal reguleringsplaner alltid konsekvens- utredes dersom de faller inn 
under vedlegg 1. Ettersom det planlegges for næringsarealer med et samlet bruksareal over 15.000m2, 
jfr. nr. 24 i vedlegg 1, vurderer kommunen at områdereguleringen utløser krav om konsekvensutredning 
(KU) i henhold til Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juni 2017. KU inngår som en integrert del av 
planbeskrivelsen under kapittel 5. I kapittel 8 om avveining av virkninger, trekkes konklusjonene fra 
konsekvensutredningen av KU-pliktige temaer og øvrig temaer i planbeskrivelse inn, og gir et samlet 
bilde av planforslagets virkning på miljø og samfunn. 
 
Vurdering 
Rådmannen mener planbeskrivelsen beskriver og vurderer, avveier hensyn og interesser på en 
tilfredsstillende måte. Planforslaget er utarbeidet i nært samarbeid med kommunens planavdeling. 
 
Forslag til områderegulering legger til rette for videre detaljregulering av byggeområdene BKB2 - BKB4 
til næringsvirksomheter, herunder industri og lager. Byggeområde BKB1 kan bygges ut innefor rammene 
av planbestemmelse § 1.1 bokstav h. De nye byggeområdene ligger langs Djupvikvegen med god nærhet 
til E39 og ellers langs nærings-aksen Trøngsla – Vollesfjord, hvor kommunen ønsker næringsutvikling. I 
detaljreguleringen(e) tas det videre stilling til detaljutformingen av byggeområdene, samt innfrielse av 
fastsatte rekkefølgekrav. Planforslaget følger prinsippene om god areal- og transportplanlegging med 
god utnyttelse av tilgjengelige arealer langs hoved transportåren E39.  
 
Som en saksopplysning kan nevnes at kommunen i 2021 startet opp arbeidet med ny KDP for Sentrum. 
Etter de utredninger som foreligger til nå, kan Høystakkmyra næringsområde tas ut og erstattes med 
Linddalen næringsområde, mellom annet på grunn av vanskelig tilgjengelighet og krevende terreng 

Planforslaget består av følgende dokumenter og vedlegg:

• Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 16.1.23
• Planbestemmelser, datert 16.1.23
• Plankart, datert 16.1.23.
• Naturtypekartlegging. Grimsby Naturtjenester rapport nr. 2-2022.
• Naturfareutredning - etablering av deponi - Linddalsknuten. Skrid Aktsomhet AS rapport 4207-

101-01-2022.
• Biologisk mangfold-status liten flombekk Lindlandsdalen. Grimsby Naturtjenester rapport nr. 7-

2022.
• Innspill t i l overvannshåndtering, Linddalen. Jærconsult AS, 23.12.2021
• Illustrasjoner Linddalen næringsområde, Asplan Viak AS 21.12.2022

Bakgrunn
Hensikten med planarbeidet er å legge ti l rette for etablering av et funksjonelt nærings- og
industriområde i Linddalen innenfor rammer som tar hensyn ti l omgivelser. Linddalen ligger vest for
etablert industriområde i Nulandsvika. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt t i l LNF- område.

Området er ikke regulert fra før. Planområdet er omfattet av kommuneplanens arealdel, vedtatt
29.8.2002, og kommunedelplan for sentrum, vedtatt 9.9.1999. I begge planene har planområdet i sin
helhet status som LNF-område.

Planarbeidet ble påbegynt i 2013, og med fastsatt planprogram for utrednings tema for
konsekvensutredningen i US-sak 063/13 den 28.05.2013. Planarbeidet stoppet imidlertid opp, dels på
grunn av usikkerhet rundt ny E39 veg-korridor. Planarbeidet ble på nytt varslet oppstartet i 2018, og ble
videre prioritert i kommunal planstrategi for 2020-2024, med oppstart 2021 og planlagt sluttført i 2022.

Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) klargjør hvilke planer og tiltak som omfattes av
forskriften. Et ter§ 6, bokstav b, skal reguleringsplaner alltid konsekvens- utredes dersom de faller inn
under vedlegg l. Ettersom det planlegges for næringsarealer med et samlet bruksareal over 15.000m2,
jfr. nr. 24 i vedlegg l, vurderer kommunen at områdereguleringen utløser krav om konsekvensutredning
(KU) i henhold ti l Forskrift om konsekvensutredninger av l. juni 2017. KU inngår som en integrert del av
planbeskrivelsen under kapittel 5. I kapittel 8 om avveining av virkninger, trekkes konklusjonene fra
konsekvensutredningen av KU-pliktige temaer og øvrig temaer i planbeskrivelse inn, og gir et samlet
bilde av planforslagets virkning på miljø og samfunn.

Vurdering
Rådmannen mener planbeskrivelsen beskriver og vurderer, avveier hensyn og interesser på en
tilfredsstillende måte. Planforslaget er utarbeidet i nært samarbeid med kommunens planavdeling.

Forslag ti l områderegulering legger ti l rette for videre detaljregulering av byggeområdene BKB2 - BKB4
ti l næringsvirksomheter, herunder industri og lager. Byggeområde BKBl kan bygges ut innefor rammene
av planbestemmelse§ l . l bokstav h. De nye byggeområdene ligger langs Djupvikvegen med god nærhet
ti l E39 og ellers langs nærings-aksen Trøngsla - Vollesfjord, hvor kommunen ønsker næringsutvikling. I
detaljreguleringen(e) tas det videre stilling ti l detaljutformingen av byggeområdene, samt innfrielse av
fastsatte rekkefølgekrav. Planforslaget følger prinsippene om god areal- og transportplanlegging med
god utnyttelse av tilgjengelige arealer langs hoved transportåren E39.

Som en saksopplysning kan nevnes at kommunen i 2021 startet opp arbeidet med ny KOP for Sentrum.
Etter de utredninger som foreligger ti l nå, kan Høystakkmyra næringsområde tas ut og erstattes med
Linddalen næringsområde, mellom annet på grunn av vanskelig tilgjengelighet og krevende terreng
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innenfor Høystakkmyra. I den sammenheng vil det også bli avsatt tilstrekkelige arealer til oppgradering 
av dagens kjøreveg mellom E39 og Linddalen. Et sentralt mål i planprogrammet til kommunedelplanene 
er å følge opp kommuneplanens samfunnsdel intensjon om at industriareal skal være hyllevare. 
Herunder utrede nye næringsområder på aksen Trøngsla – Vollesfjord. 
 
Ved fornyet og utvidet varsel i 2018, ble vedtatt planprogram fra 2013 lagt til grunn, og kommunen 
mottok ingen innvendinger på at det ble lagt til grunn. Rådmannen mener at verken planområdets 
beskaffenhet, status eller vesentlige planforutsetninger har endret seg siden planprogrammet ble 
fastsatt. Rådmannen legger derfor til grunn samme planprogram for planarbeidet som ble fastsatt i 
2013. Temaene under konsekvensutredningene er oppdaterte.  
 
Planforslaget tar hensyn til de innspill og merknader som kom inn ved varsel om oppstart og under 
behandling av planprogrammet, samt innspill og merknader som kom inn under nytt varsel i 2018.  
 
Planarbeidet har utløst behov for blant annet faglige analyser og utredninger innen naturmangfold og 
overvannshåndtering generelt og ved omlegging av bekk, rasfare og biologisk mangfold. Øvrige tema er 
belyst i tilstrekkelig grad i planbeskrivelsen med konsekvensutredning. Det har blant annet vært viktig å 
belyse konsekvenser for landskap på en grundig måte i kapittel 5. Bygge- og anleggsområdene er 
konsekvens utredet i tråd med KU-forskriften og nærmere redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 5 og 
8. Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført og er implementert i planbeskrivelsens kapittel 6.  
 
Nærmere om lager 
Det er en økende trend i markedet med oppføring av rene lagerbygg på næringstomter for videresalg til 
næringsaktører, men også til privatpersoner. Dette ligger normalt innenfor begrepet lagervirksomhet, 
selv om lager ofte er knytt opp til en bestemt næring som drives på stedet.  
 
Rådmannen mener dette er noe uheldig dersom det på nærings tomten heller kunne vært 
arbeidsplasser knytt opp mot virksomheten. For tomter nær sentrum og attraktive tomter med god 
infrastruktur tilknytning, kan man fastsette egen bestemmelser som utelukker visse former for bruk og 
seksjonering. Ut over det mener rådmannen at lager for privat bruk kan tillates i områder utenfor 
sentrumsstrøk. Det er derfor gjort en presisering i planbestemmelsen om at det er tillatt med oppføring 
av lagerbygg med formål utparsellering av tomter eller seksjonering til privat bruk.  
 
Økonomiske konsekvenser for kommunen: 
Kommunen forutsetter bruk av utbyggingsavtale i forbindelse med utbygging av infrastrukturtiltak på og 
langs kommunal grunn, eller for anlegg som forutsettes overtatt av kommunen etter ferdigstillelse. 
Utbyggingsavtaler følger kommunens egne føringer for bruk av utbyggingsavtaler.   
 
Avveining av virkninger: 
I planbeskrivelsen kapittel 8 - om avveining av virkning, oppsummeres følgende;  
 

Ved en avveining av virkninger ses dette området på som et egnet område for industri /lager 
virksomhet, da en kan tilrettelegge relativt store arealer i nærheten av en hoved ferdselsåre, 
uten at dette får store negative konsekvenser for miljø og samfunn. 

 
Konklusjon 
Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn 
etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 10-12, med minimum 6 ukers høringsfrist.  

innenfor Høystakkmyra. I den sammenheng vil det også bli avsatt tilstrekkelige arealer t i l oppgradering
av dagens kjøreveg mellom E39 og Linddalen. Et sentralt mål i planprogrammet til kommunedelplanene
er å følge opp kommuneplanens samfunnsdel intensjon om at industriareal skal være hyllevare.
Herunder utrede nye næringsområder på aksen Trøngsla - Vollesfjord.

Ved fornyet og utvidet varsel i 2018, ble vedtatt planprogram fra 2013 lagt t i l grunn, og kommunen
mottok ingen innvendinger på at det ble lagt til grunn. Rådmannen mener at verken planområdets
beskaffenhet, status eller vesentlige planforutsetninger har endret seg siden planprogrammet ble
fastsatt. Rådmannen legger derfor t i l grunn samme planprogram for planarbeidet som ble fastsatt i
2013. Temaene under konsekvensutredningene er oppdaterte.

Planforslaget tar hensyn ti l de innspill og merknader som kom inn ved varsel om oppstart og under
behandling av planprogrammet, samt innspill og merknader som kom inn under nytt varsel i 2018.

Planarbeidet har utløst behov for blant annet faglige analyser og utredninger innen naturmangfold og
overvannshåndtering generelt og ved omlegging av bekk, rasfare og biologisk mangfold. Øvrige tema er
belyst i tilstrekkelig grad i planbeskrivelsen med konsekvensutredning. Det har blant annet vært viktig å
belyse konsekvenser for landskap på en grundig måte i kapittel 5. Bygge- og anleggsområdene er
konsekvens utredet i tråd med KU-forskriften og nærmere redegjort for i planbeskrivelsens kapittel 5 og
8. Risiko- og sårbarhetsanalyse er gjennomført og er implementert i planbeskrivelsens kapittel 6.

Nærmere om lager
Det er en økende trend i markedet med oppføring av rene lagerbygg på næringstomter for videresalg til
næringsaktører, men også ti l privatpersoner. Dette ligger normalt innenfor begrepet lagervirksomhet,
selv om lager ofte er knytt opp ti l en bestemt næring som drives på stedet.

Rådmannen mener dette er noe uheldig dersom det på nærings tomten heller kunne vært
arbeidsplasser knytt opp mot virksomheten. For tomter nær sentrum og attraktive tomter med god
infrastruktur tilknytning, kan man fastsette egen bestemmelser som utelukker visse former for bruk og
seksjonering. Ut over det mener rådmannen at lager for privat bruk kan tillates i områder utenfor
sentrumsstrøk. Det er derfor gjort en presisering i planbestemmelsen om at det er tillatt med oppføring
av lagerbygg med formål utparsellering av tomter eller seksjonering ti l privat bruk.

Økonomiske konsekvenser for kommunen:
Kommunen forutsetter bruk av utbyggingsavtale i forbindelse med utbygging av infrastrukturtiltak på og
langs kommunal grunn, eller for anlegg som forutsettes overtatt av kommunen etter ferdigstillelse.
Utbyggingsavtaler følger kommunens egne føringer for bruk av utbyggingsavtaler.

Avveining av virkninger:
I planbeskrivelsen kapittel 8 - om avveining av virkning, oppsummeres følgende;

Ved en avveining av virkninger ses dette området på som et egnet område f o r industri / lager
virksomhet, da en kan tilrette/egge relativt store arealer i nærheten av en hoved ferdselsåre,
uten at dette f å r store negative konsekvenser f o r miljø og samfunn.

Konklusjon
Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at planforslaget legges ut t i l høring og offentlig ettersyn
etter plan- og bygningslovens§ 5-2 o g § 10-12, med minimum 6 ukers høringsfrist.
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