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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  20/02774-10 
Saksbehandler Øystein Bekkevold 
 
 
 
 

Mindre endring av reguleringsplan for Lycke gård 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Utvalg for teknisk 24.11.2020 98/20 

 
 

Utvalg for teknisk har behandlet saken i møte 24.11.2020 sak 98/20 
 

Møtebehandling 

Administrasjonen foreslo at rådmannens innstilling endres til at det inntas i bestemmelsene følgende 
nytt pkt. 2: 
 

«Alle formål under bebyggelse og anlegg samt samferdsel og infrastruktur, herunder veger, 
gangveger, parkering, uthus, naust og brygger har byggegrense mot sjø som samsvarer med 
formålsgrensen.» 

 

Votering 

Rådmannens nye forslag enstemmig vedtatt.  
 

Utvalg for teknisk sitt vedtak:  

Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 de endringer av 
reguleringsplan for Lycke gård Spindanger av 4.2.1997 som følger av plankart og 
bestemmelser med planID 4206_05700 med følgende endringer: 

1. Gjeldene plankart og bestemmelser av 4.2.1997 oppheves. 

2. Alle formål under bebyggelse og anlegg samt samferdsel og infrastruktur, herunder 
veger, gangveger, parkering, uthus, naust og brygger har byggegrense mot sjø som 
samsvarer med formålsgrensen». 
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Rådmannens innstilling: 
Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 de endringer av 
reguleringsplan for Lycke gård Spindanger av 4.2.1997 som følger av plankart og 
bestemmelser med planID 4206_05700 med følgende endringer: 

3. Gjeldene plankart og bestemmelser av 4.2.1997 oppheves. 

4. Alle formål under bebyggelse og anlegg samt samferdsel og infrastruktur, herunder 
veger, gangveger, parkering, uthus, naust og brygger må ha byggegrense benevnt 
enten i plankart eller bestemmelser. 

Vedlegg 

Reguleringsplan 
Nye reguleringsbestemmelser.pdf 
Søknad om reguleringsendring for Lycke gård - 200/1 
Reguleringsplan 1997 
Bestemmelser 1997 
 
Svar på varsel om mindre endring av reguleringsplan for Lycke gård - gnr/bnr 200/1 
Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Lycke gård gnr/bnr 200/1 
Innspill - Agder fylkeskommune - 26.10.20 
Innspill - Advokat Hans Flø - 15.10.20 
Innspill - Fylkesmannen i Agder - 13.10.20 
Innspill -  eldrerådet - 13.10.20 
Høringsuttalelse - mindre endring av reguleringsplan for Lycke gård - gnr/bnr 200/1  

 

Saken kort fortalt 
Foreslått endring oppdaterer plankartet til siste versjon av Plan- og bygningsloven og endrer 
etablerte veier og bebyggelse i planen til dagens situasjon.  
Bryggeområdene blir slått sammen og tilrettelagt for småbåter, i søndre del av plankartet er det 
foreslått tilrettelagt for litt større båter.  
Bygninger som er tegnet inn i plankartet, men ikke bygget enda, blir fjernet og erstattet med tomter 
med byggegrenser og formål som fritidsbebyggelse.  
Det legges også en gangvei ned til bryggeområdet, da veien som går ned er veldig bratt, gangveien vil 
bli tilpasset terrenget. 
 
Det vises til vedlagt søknad fra KSO for detaljert beskrivelse av nevnte endringer. 
 
Planendringen fremmes etter rutiner for forenklet prosess. 
 
Innspill til varsel om oppstart 
Reguleringsendringene var utlagt til varsel om oppstart på www.farsund.kommune.no i totalt 4 uker i 
perioden 21.9.2020 til 19.10.2020.  
Det kom i perioden inn 5 innspill.  
Agder fylkeskommune kom med innspill etter fristen, den 26.10.2020. 
 
Fiskeridirektoratet region Sør Dato: 24.09.2020 
Kartlegging av marine naturtyper i Miljødirektoratets naturbase og i 
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Fiskeridirektoratets kartløsning viser ingen registrerte gruntvannsområder med 
bløtbunn i nærheten av det aktuelle området. Like utforbi tiltaksområdet er det i 
registrert et større gyteområde for kysttorsk. Dette må hensynstas i den videre 
planleggingen. Se Fiskeridirektoratets kartverktøy på https://portal.fiskeridir.no/plan  
 
Utover det finner ikke Fiskeridirektoratet at tiltaket kommer i konflikt med noen av de 
interesser vi er satt til å ivareta, og har derfor ingen merknader til den foreslåtte 
endringen i detaljregulering for Lycke gård i Farsund kommune. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Administrasjonen ser ikke at endringene i planforslaget har betydning for 
gyteområdet for torsk. 
 
Kystverket Sørøst Dato: 07.10.2020 
minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i farvannet krever tillatelse etter 
havne- og farvannsloven. Søknadsplikten gjelder også for tiltak som omfattes av en vedtatt arealplan. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
 
Eldrerådet 
Eldrerådet behandlet i møte 9.10.2020 som referatsak 8/20 ovennevnte varsel og vedtok følgende 
innspill: 
«I endringen av reguleringsplanen for Lycke gård gnr/bnr 200/1, sak nr. 20/02774 vil Farsund 
eldreråd be om at det bygges minst ei offentlig brygge for besøkende. 
Det begrunnes med at dette blir ei relativt stor båthavn med i alt 27 båtplasser. Da bør man, som i 
andre større båthavner, også ha plass til tilfeldig besøkende til fritidsboliger og til fastboende. Dette 
er særlig viktig, da det i området ikke er andre offentlige brygger.» 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Dette er privat eiendom og administrasjonen vil ikke anbefale at kommunen anlegger en offentlig kai 
her. Det vil være en økonomisk utgiftspost mhp etablering og vedlikehold. 
 
Fylkesmannen i Agder dato 13.10.20 
Fylkesmannen har ikke merknader til endring av planene slik det er varslet. 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
 
 
Advokat Hans Flø på vegne av Aase Spinnangr 

https://portal.fiskeridir.no/plan
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Kommentar fra administrasjonen: 
Synes å være av privatrettslig karakter. Minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 
ferdselen i farvannet krever tillatelse etter havne- og farvannsloven. Søknadsplikten gjelder også for 
tiltak som omfattes av en vedtatt arealplan. Utliggere påtegnet i ett plankart har ingen betydning for 
utforming av anlegget, dette bestemmes med søknad som nevnt. 
 
 
Agder fylkeskommune Dato: 26.10.2020 
På grunn av stor saksmengde har vi oversittet høringsfristen dette beklager vi. 
Fylkeskommunen har ingen merknader foreslått mindre endring. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning 
 
Vurdering  
Gjeldene plankart for Lycke gård er svært mangelfult og utdatert. Dette er en god oppgradering som 
gjør det mye enklere å bygge ut feltet. 
 
Det har ikke innkommet merknader av betydning for planforslaget.  
 
Plankartet/bestemmelsene må tilføres byggegrenser for alle formål der det er aktult siden 
planområdet ligger innefor 100-metersbeltet. Dette kan gjøres ved å skrive i bestemmelsene at 
formålsgrensen samsvarer med byggegrensen. 
Administrasjonen vil anbefale at planforslaget vedtas med de forslag til endringer som fremkommer 
av forslag til vedtak. 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 1.desember.2020 
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