
 

 

PLANINITIATIV 

SMÅBAKKAN HYTTEFELT  

gnr/bnr 202/2,1.  

FLEKKEFJORD KOMMUNE 

 

 Figur: Illustrasjon  



                Reguleringsplan for Småbakkan Hyttefelt 

 
1 

 

 

 

Oppdragets navn:   Reguleringsplan Småbakkan hyttefelt 

Gnr. 202, bnr. 2 og bnr.1. 

 

 

Dokumentets navn:   Planinitiativ/Mulighetsstudie 

      

 

 

Oppdragsgiver:   Hamar Invest AS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Reguleringsplan for Småbakkan Hyttefelt 

 
2 

Innholdsfortegnelse 
Nøkkelopplysninger ........................................................................................................................... 3 

1. Planprosess – Forutgående avklaringer ............................................................................... 4 

1.1 Bakgrunn ............................................................................. Feil! Bokmerke er ikke definert. 

1.2 Oversiktskart ......................................................................................................................... 4 

1.3 Gjeldende planstatus ....................................................................................................... 5 

1.4 Medvirkningsprosesser/interessekonflikter ................................................................... 7 

1.5 Konsekvensutredning ........................................................................................................ 7 

2. Kort presentasjon av planarbeidet ....................................................................................... 8 

2.1 Beliggenhet .......................................................................................................................... 8 

2.2 Avgrensing ........................................................................................................................... 8 

2.3 Dagens situasjon ................................................................................................................. 9 

2.4 Planidé ................................................................................................................................ 10 

3. Vedlegg: ..................................................................................................................................... 14 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                Reguleringsplan for Småbakkan Hyttefelt 

 
3 

Nøkkelopplysninger 
Sted/adresse: 

Stølen, 4473 Kvinlog, Flekkefjord kommune 

Gnr. 202, bnr. 1/2 
 

Forslagstiller: 

Hamar Invest AS 

4460 Moi 

 

Fagkyndig: 

Drag Arkitektur Og Byggteknikk AS 

 

Grunneiere:  

202/1: Terje Hamar og Liv Midtbø 

202/2: Hans Olaf Tønnessen og Else Egedal Tønnessen 

 

Gjeldende planstatus: 

Kommuneplan AREALPLAN 1999-2011 for Flekkefjord 

 

Planområdets areal:  

Totalt areal blir ca. 110 daa. 

 

Viktigste foreslåtte reguleringsformål:  

Formålet med reguleringen er å legge til rette for fritidsboligbebyggelse. 

 

• 1121 – Fritidsbebyggelse – Frittliggende (BFF) 

• 1610 – Lekeplass (BLK) 

• 2011 – Kjøreveg (SKV) 

• 3040 – Friområde (GF)  

• 1540 – Vann- og avløpsanlegg (BVA) 
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1. Planprosess – Forutgående avklaringer 

1.1 Formålet med planen 
Drag Arkitektur og Byggteknikk AS fremmer forslaget på vegne Hamar Invest 

AS. 

Hensikten med planarbeider er å se på mulighet og tilrettelegging for 

fritidsboliger ved område Småbakkan ved Kråkelandsvannet. Området vil 

være en videreføring av eksisterende hyttefelt på Stølen gnr 202/1.  

Drag Arkitektur Og byggteknikk AS er engasjert av Hamar Invest AS til å lage et 

mulighetsstudie for fortetting av hytter i området. Studiet tar for seg 

eksisterende terreng, analyse av landskapet, og bebyggelsesstruktur. 

Mulighetsstudie skal danne rammer for hvilke utbyggingsmuligheter det er i 

området. Det er planlagt ca. 20-30 nye fritidsboliger i området markert på figur 

1. 

1.2 Oversiktskart 
Planområdet er på omtrent XX daa, og er lokaliser på Småbakkan i Flekkefjord 

kommune. Omradet har tilgrensende bebyggelse i Nord. I øst grenser 

planområdet til Kråkelandsvannet. Området omfatter deler av gnr 202/1 og 

202/2. 

 

Figur 1: Foreslått planavgrensning 
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1.3 Gjeldende planstatus 
Kommuneplanens arealdel 

Plannavn: Kommuneplan AREALPLAN 1999-2011 

Ikrafttredelsesdato: 29.08.02 

Planområdet omfattes av kommuneplanen for Flekkefjord, vedtatt 29.08.2002.  

Arealformål: Planområdet ligger i område «VIII 4 hytter»- områder der oppføring 

av spredt- bolig og/eller hyttebebyggelse er tillat.  

 
Figur 2: Utklipp kommuneplan 

I arealplanen for Flekkefjord kommune er det i aktuelt område tillatt med 

plassering av hytter. Kartet angir det maksimale antall hytter som er tillatt 

oppført i perioden. Forslagstiller ønsker å fremme en plan som legger til rette 

for flere fritidsboliger i område avsatt til fritidsbebyggelse ved 

Kråkelandsvannet. Det ønskes et større antall hytter enn angitt i kart, og for å 

sikre nødvendig infrastruktur med hensyn til VA, elektrisitet etc, er det 

nødvendig med en detaljregulering av området. Området er av en størrelse og 

topografi som gir gode muligheter for fritidsbebyggelse. Hensikten med 

planarbeidet er å fastlegge plassering av bygg, veier, parkering, VA anlegg 

med mer. I tillegg skal utnyttelsesgrad, etasjehøyde og utforming vurderes.  
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Figur 3: Tegnforklaring Kommuneplan 

 

Figur 4: Bestemmelser Kommuneplan 
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Tilgrensende planer under arbeid  

Ingen planarbeid som vi kjenner til. Reguleringsplanen for Stølen Hyttefelt gnr. 

202 bnr. 1 mfl, Kråkelandsvannet har nylig hatt en mindre reguleringsendring. 

Atkomsten for nytt hyttefelt vil gå gjennom denne planen. 

Forholdet til eventuelle reguleringsplaner og retningslinjer 

Området er i dag uregulert, det er den 18 år gamle kommunedelplanen som er 

gjeldende. 

 

Overordnede retningslinjer  

Ingen overordnede planer eller retningslinjer fra kommunen som vil være i 

konflikt med planarbeidet.  

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Vi er ikke kjent med interesser i området som kan være berørt av reguleringen. 

Andre planeretningslinjer/rammer/føringer som vil vurderes nærmere i planarbeider 

• Statlige planer og planretningslinjer 

• Regionale planer og planstrategier 

• Særlover 

1.4 Medvirkningsprosesser/interessekonflikter 
Vanlig planprosess skal følges i samsvar med plan- og bygningsloven §§ 5.1 og 5.1. I 

tillegg regner vi med avklaringer i oppstartsmøte med kommunen for ytterligere 

høringsinstanser som vil kunne være aktuelle utover lovens minstekrav for området.  

1.5 Konsekvensutredning 
I arealplanen for Flekkefjord kommune er området avsatt som Landbruks-natur og 

friluftsområde (LNF). Det er i tillegg det i aktuelt område tillatt med plassering av 4 

hytter. Kartet angir det maksimale antall hytter som er tillatt oppført i perioden. 

Forslagstiller ønsker å fremme en plan som legger til rette for flere fritidsboliger i 

området. Tiltaket er delvis i tråd med gjeldende overordet plan, og krav om 

konsekvensutredning må avklares nærmere i oppstartsmøte med kommunen.  
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2. Kort presentasjon av planarbeidet   

2.1 Beliggenhet 

Området Småbakkan ligger ved Kråkelandsvannet i Flekkefjord kommune. Det nye 

hyttefeltet vil ligge like ved eksisterende hyttefelt på Stølen.  

2.2 Avgrensing  

Planen vil legges fram med planavgrensning omtrent som vist nedenfor.  

Planområdet er på ca 110 daa. Planavgrensningen følger planavgrensningen til 

planen for Stølen Hyttefelt gnr. 202 bnr. 1 mfl, Krågeland og eiendomsgrensen for 

Gnr/bnr 202/1, 202/2. 

 

Figur 5: Forslag til planavgrensning 
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2.3 Dagens situasjon 

Området er i dag ubebygd med stort sett av skog. Like ved avgrenset planområde 

er Stølen Hyttefelt. Her er det 11 fritidsboliger. Langs planområdet går Fylkesvei 42. 

 

 

Figur 6: eksisterende hytter på Stølen 
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2.4 Planidé 

Det er utarbeidet 3D illustrasjoner til plankonseptet. Illustrasjonen nedenfor viser 

forslag til utnyttelse av området. Planen vil åpne for 20-30 tomter til fritidsboliger med 

tilhørende utearealer og adkomstvei, samt tilhørende teknisk infrastruktur, leke- og 

grøntareal.  

 

Figur 7: Planområdet sett fra Kråkelandsvannet 

a) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak:  

• 1121 – Fritidsbebyggelse – Frittliggende (BFF) 

• 1610 – Lekeplass (BLK) 

• 2011 – Kjøreveg (SKV) 

• 3040 – Friområde (GF)  

• 1540 – Vann- og avløpsanlegg (BVA) 

 

b) Dagens situasjon 

Det ferdig utbygde området Stølen er et attraktivt hytteområde, og det er en 

økende etterspørsel etter fritidsboliger. Småbakkan er et flott område ved 

Kråkevannet og anses som et godt egnet sted for videreutvikling av 

fritidsbebyggelsen i området. Området består av deler av gnr/bnr 202/1 

«020/2. Området er ca 110 daa. Området er bevokst med skog og kratt. 

Terrenget er kupert og skåner ned mot Kråkevannet. Området ligger 30-50 

meter fra vannet med et variert terreng og utsikt mot vannet. 
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c) Bebyggelsesstruktur 

Bebyggelsen tenkes plassert med utsikt mot kråkevannet. Hver fritidsbolig vil 

ha egen tomt med avkjørsel hvor parkering løses på egen tomt. Det vil også 

etableres områder for felles lek og VA anlegg. 

 

Bebyggelsen i øst vil ha sokkeletasje der terreng og grunnforhold tilsier det. 

Resterende bebyggelse vil være 1,5-2 etasjers hytter med hoved fasade mot 

Kråkevannet. Det er viktig at alle fritidsboligene får gode solforhold og 

uteplasser.  

 

Utbyggingsvolum og byggehøyder:  

Det vil reguleres inn 20-30 tomter for fritidsboliger. Planområdet ligger ca 400-

430 moh. Området vil være slakt skrående med en østvendt helning. I sørvest i 

planområdet stiger det opp mot 440 moh. Videre sørvest utenfor planområdet 

er høyeste punkt ca 470 moh.  

 

Planområdet skrår ned mot Kråkevannet. På figur 7 vises områdene fra sett fra 

vannet. Store deler av bebyggelsen vil være lite synlig fra vannet.  

 

Figur 8: Småbakkan 
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d) Virkninger på omgivelsene  

Hyttefeltet vil skjermes av kolle/vegetasjonen ut mot fylkesvei 42. Bebyggelsen 

vil dermed ha et grønt «bakteppe» og ikke oppleves nærme veien. 

Fjelltoppene og vegetasjonen rundt område vil gjøre at inntrykket av 

bebyggelsen vil dempes noe. For å unngå silhuettvirkning er det viktig at 

bebyggelsen ikke ligger for høyt i terrenget.  

 

e) Vegetasjon og grønnstruktur 

Området er dominert av skogvegestasjon og fjell.  

 

f) Adkomst til planområdet 

Fylkesvei 42 avgrenser planområdet i vest. Fra fylkesvegen går det felles 

atkomstveien inn til hyttefeltene. I dag er det adkomst til Stølen hyttefelt 

(Planid 201205) fra Tonstadvegen. Adkomst til Småbakken vil være en 

forlengelse av denne veien. Forslag til veitrase er vist på situasjonsplan. 

 

g) Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Normal standard for bebyggelse iht. TEK17.  

 

h) Fjernvirkning 

Snittet viser bebyggelsen sett fra Kråkelandsvatnet.  

 

i) Mulighetsstudie 

Mulig utnytting av området for fritidsboligtomter. 
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Figur 9: Ny bebyggelse 

 

Figur 10: Ny bebyggelse 
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Figur 11: Nytt hytteområde sett ovenfra 

Temaer som bør drøftes i oppstartsmøte som legger premisser for videre planarbeid 

• Planbestemmelser – hvilke krav stiller kommunen

• Planavgrensning

• Konsekvensutredning

• Trafikk

• Vann- og avløp

3. Vedlegg:
Illustrasjoner 

Situasjonsplan
Sosifil - planavgrensning 

Siste revisjon: 28.09.2020 


