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Farsund kommune -  reguleringsplan Farsund kajakk klubb,  uttalelse til offentlig ettersyn   
 
Det vises til kommunens oversendelse datert 01.09.2020. 
 
Formålet med planforslaget: Planområdet skal utvikles som nærmiljøanlegg med klubbhus med 
offentlig tilgjengelig raste- og badeplass samt avtalt bruk. Dette området kan benyttes av klubben 
under trening. Klubben vil kunne drive vedlikehold av uteareal og vask av toaletter. Det etableres 
avkjørsel fra dagens vei og parkering ved klubbhuset. 
 
I kommuneplanen er omsøkte område satt av til Lek og LNF-område og hensynsone flom. 
Gjeldende reguleringsplan fra 10.07.1968 viser området som leke- og friareal. Arealet inngår i 
Prestvannet, som er et vernet vassdrag i tillegg er området vernet etter narurmangfoldloven. 
 
Vest-Agder fylkeskommune ga innspill til planarbeidet i 2018. Det synes som om innspillene er 
ivaretatt i planforslaget. 

 
Agder fylkeskommunen ser det som positivt at det legges til rette for kajakkpadling, og at 
målgruppen for aktiviteten også er barn og unge. I Farsund er det en økende interesse for 
havpadling, og det er positivt at det etableres lagerplass for kajakker. Når det gjelder 
utsettingsbrygger for kajakk, bør disse være utformet slik at de også er egnet for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Dette bør innarbeides i planbestemmelsene, §5 Badeplass område B1 
pkt. 5.1.  
 
Det bør tas med relevante planbestemmelser som sikrer at personer med nedsatte 
funksjonsevne kan bevege seg i bygg, på veien, til og fra brygger mm. Det bør vurderes nærmer 
om det skal settes av parkeringsplass til personer med nedsatt funksjonsevne. 
  
I 1989 ble det gitt spillemidler til Prestvannet kajakkanlegg. Siden det har gått over 30 år er det 
ingen spillemiddelheftelser til anlegget. Det nye anlegget anbefales implementert i 
kommunedelplanen for idrett /handlingsplanen, som er et krav for å kunne søke om nye 
spillemidler. Det kan søkes om midler til klubbhus og brygge for utsetting av kajakk. 
 
Det er ingen merknader til planforslaget mhp. automatisk fredete kulturminner. 
 
 
Med hilsen 
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Ingvild Nina Skjong                                                                    Bjørg Hellem 
avdelingsleder                                                                           rådgiver 
Plan                                                                                            Plan   
 
Brevet er godkjent elektronisk.  
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