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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 
 
Stiv Kuling AS har utarbeidet forslag til ”Detaljreguleringsplan for Borhauggarden 1, gnr.36 bnr.230 
 
Mål med planarbeidet 
Planarbeidet har som formål å oppføre et nytt boligbygg og garasje på søndre del av tomt, 
mens eksisterende eldre bebyggelse nord på tomta bevares. 
 
Overordnet planstatus og oppstartsmøte 
Eiendommen er i dag avsatt til nåværende boligbebyggelse i kommunedelplanen Farsund Lista 2018-
2028 og omfattes av §5.8 Sikringssone flyplass (pbl § 11-8.a). 
Del av området ligger innunder reguleringsplan «Kryss RV 43-RV 463 Fortau Borhaugbråtet 
– Vatnebråtet». 
 
Planen er i tråd med statlige initiativer om fortetting. Det er skole, barnehage og lekeplass i 
området.   
 
Konsekvensutredning 
Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredning og utløser ikke krav om 
konsekvensutredning.   
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2. PLANOMRÅDET 
 
2.1. Planavgrensning 
 
Avgrensing av planområdet 
Planområdets avgrensning er tomtegrensen for tomten, g/bnr 36/230, se situasjonsplan 

 
Figur 1 
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2.2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 
 
Planområdet er G/bnr 36/230 og er på 854m2, og er bebygd med 145m2 på nordsiden av veien 
(Borhauggarden) som deler eiendommen. Grunneier er oppdragsstiller Asle Tønnessen. Området er en 
del av et eksisterende boligfelt i Borhaugarden og er regulert til nåværende boligbebyggelse.  
 
På grunn av veien (Borhauggarden) er tomta todelt. Nordre del består av et eldre trehus (SEFRAK-
registrert) og garasje. Bygget har et fungerende uteområde mot Fyrveien og et mindre stykke vest  for 
huset. Her er det solforhold til midt på dagen. Tomten som helhet er opparbeidet og flat, med unntak 
av nedereste del mot sør, som er skråning med naturlig vegetasjon.  
 
Eldre trehus føyer seg fint inn i omkringliggende boligstruktur og er ganske stedegent for området. Det 
er blitt modernisert med nye vinduer og eternittkledning i oppgangstiden etter krigen. Eldre tre er på 
en etasje med saltak, og høy grunnmur . 
 
Tomten er en del av den eldre bebyggelsen på Borhaug og er del av det som idag betegnes som 
Vestbygda. Stedet har landsbykvaliteter en finner igjen nedover i kontinentet. Utdrag fra 
kultuminneplan for Farsund kommune: ««I Norge var landsbyer ukjent» skriver Wikipedia, men det er 
ikke riktig når det gjelder Lista. De store, tettbygde tunene her fungerte som landsbyer med stor grad 
av samvirke og felles funksjoner, mer eller mindre på samme vis som landsbyer i Danmark og ellers i 
Europa.» Bebyggelsen er organsiert langs en øst-vest gående skrent og langs veistruktur på flatlandet 
bak skrenten. 
 
Områdets naturkvaliteter er forbundet med tidligere bruk som hage, og før det igjen jordbruksjord for 
eiendommen. Idag er det skrenten mot sør hvor det er et villniss av ulike varmekjære planter som er av 
biologisk betydning plantemessig og som næring og ly for insekter– denne går som et langdrag på 
tvers av flere tomter fra øst til vest. Ytre del av Lista er viktig for fugletrekket langs kysten og er 
således markert som område med arter av stor forvaltningsinteresse i kart.naturbase.no.  
 
Stedet har ingen rekreasjonsverdi for andre enn eier av tomten,vei og stinettverk i området byr på 
mange turmuligheter.  
 
Teknisk infrastruktur i og langs vei – Borhauggarden. 
 
Kommunal områdelekeplass med navnet Lekeparken med areal ca 2190 m² ligger 38 meter fra 
eiendommen 36/230. Via Borhaugbråtet og privat gangadkomst over 36/95 som er åpen for almenn 
ferdsel. Avstand 133 meter. 
 
Kommunalt nærmiljøanlegg med lekeplass, fotballbane, ballbinge, barneskole og barnehage ligger i 
gangavstand 300 m (skole) og 400 m til lekeplass/ballplass. 
Alternativ rute, med fortau, er via Møllebrådet og Strandveien, med gangavstanden 500 m til 
ballbingen. 
 
Eiendommen avgrenses i nord mot fylkesvei 43 /Fyrveien) med fartsgrense 40km/t, mens tomta deles 
av veien Borhauggarden med fartsgrense 30km/t. Skolevei er regulert med fortau, men fortau er ikke 
implementert pr. dags dato. Liten trafikkmengde i Borhauggarden, mens sesongbasert moderat 
mengde på Fyrveien – spesielt sommerferie og påskeferie er besøk på Lista fyr populært. 160m til 
nærmeste bussholdeplass, med korrespondansemulighet helt til Kristiansand.  
 
Det er ikke kjent forurensingsfare pga. tidligere bruk/næringsvirksomhet på tomta. 
 
Støyforurensing i nord på tomta, mot Fyrveien – må regnes som moderat.  
 
Det er gjort en sjekkliste for risiko og sårbarhet, se vedlegg. 
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3. RAMMER OG PREMISSER 
 
3.1. Overordna føringer og planer 
Kommunedelplan for FARSUND-LISTA 2018-2028 
Planormådet er avsatt til nåværende boligbebyggelse og ligger i sikringsone Flyplass  
  

 
Utsnitt fra kommunedelplan for FARSUND-LISTA 2018-2028 
Planområdet innenfor blå sirkel. 
 
«Stedsutviklingsprosjektet Borhaug», heretter kalt SB: 
 
SB er en plan som er rådgivende for videre arbeid med planer for Vestbygda med fokus på de sentrale 
områdene i bygda. Planen er initiert av Farsund kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Husbanken 
og ble utført av Asplan Viak og var ferdig i 2009. Planen er vedtatt av kommunestyret. 
 I innledningen til kapittelet som gjelder fortetting i Borhauggarden skriver de (sitat): 
«Fortetting innebærer forandring, forandringer som ikke nødvendigvis bare blir positivt imøtekommet 
av eksisterende beboere. Asplan Viak har likevel tro på at en fortetting innenfor eksisterende 
bygningsstruktur i Vestbygda kan gi positive ringvirkninger. At flere bor tettere er ikke bare i tråd med 
overordnede mål om bærekraftighet, men en fortetting kan også styrke områdets fysiske kvaliteter og 
ikke minst sørge for flere beboere som grunnlag for bygdas sosiale miljø.» 
 
Viktige momenter i rapporten 

- SB omfatter også temaet fortetting, og for Borhauggarden er det totalt anslått en fortetting på 
ca 50-60 boliger der 30-40 av boligene foreslås i nye felt og da ca 20 av nye boliger som 
fortetting av enkeltenheter innimellom den gamle bebyggelsen. Siden 2009 er flere hus i 
området bygget etter dette prinsippet, uten at reguleringsplan er funnet nødvendig tidligere. 

- Bebyggelse tillates med BYA 90 m². I tillegg kan det oppføres garasje/uthus. Planlagt ny bolig 
er godt innenfor dette kravet. Det foreslås maks gesimshøyde 6,5 m og maks mønehøyde 9,0 
m.  

- SB foreslår møne med saltak og tilsvarende takvinkel som eksisterende bebyggelse.  
- SB ønsker inngangsparti mot gate.  
- SB påpeker at ved regulering kan det fastsettes at nye hus kan plasseres tettere enn normale 

avstandsregler, og at det uten regulering er anledning til å benytte naboerklæring for å tillate 
nærmere plassering.  

- SB sier også at om man inkluderer mer enn én eiendom i reguleringen kan det fastsettes at 
opprinnelige nabogrenser flyttes for å gi en bedre husplassering. 
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3.2. Reguleringsplaner  
Reguleringsplan for Kryss RV43-RV 463 Fortau Borhaugbråtet – Vatnebråtet Reguleringsformål er offentlig 
trafikkområder og frisiktsone langs vei. 
 

 
Utsnitt av reguleringsplan, planormåde markert i stiplet blått. 
 
Offentlige lenker 
https://kommunekart.com 
https://www.farsund.kommune.no/politikk/kommunale-planer 
https://www.farsund.kommune.no/politikk/kunngjoringer 
 
3.3. Andre aktuelle kommunale føringer 
Boligprogram 
Regulert til boligbebyggelse 
 
Kulturminnevernplan 
Kulturminneplan for Farsund kommune, vedtatt av kommunestyret 12.12.2019. Tema Byer og 
tettsteder: Vestbygda. Her kommenteres Borhauggarden spesielt. «Den tette bebyggelsen bidrar til 
særpreget, og de store tunene i Borhauggarden og Tjørvegarden utgjør et karakteristisk og viktig trekk. 
Innslag av eldre, sefrak-registerete bygninger er betydelige i tilknytning til de gamle gårdstunene. Det 
er utarbeidet en egen fargeveileder med lokal palett for vestbygda (2006)» 
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4. PLANFORSLAGET 
 
4.1. Hovedgrep  
Tomta fortettes med et nytt boligvolum og garasjebygg sør på tomta. 
 
4.2. Arealbruk 
Planområdet er på 854m2 hvor 310m2 BYA planlegges bebyggelse. 
Grad av utnytting på 36%. 
 
4.3. Bebyggelse, struktur og tiltak 
Bebyggelse fordeler seg nord og sør for veien Borhauggarden. Nord i planområdet ligger eksisterende bolig og 
garasje, på BYA: 145m2. Sør for veien, i allerede eksisterende rekke hus, 143m2 BYA fordelt på bolig og 
garasje. Gjennomsnittelig terreng sør for veien er 16,4moh. Mønehøyde for boligbygg settes til 24,4moh og 
mønehøyde for garasjebygg 20,4moh. Gesimshøyde 19,4moh. 
 
Møneretning følger tradisjonell byggeskikk langs lengderetningen på bygget, men er på tvers av nabohusene. 
Samtidig er mømeretningen ellers godt representert i tilbygg blant nærmeste nabo og ellers rundt i 
bebyggelsesområdet rundt.  
Ny reguleringsplan tetter igjen husrekka langs brinek av Borhauggarden. Rekken består av forskjellige hus i fra 
ulike tidsepoker og stiler. Tiltaket vil på grunn av plassering og form best være tjent med å ligne en 
låve/driftsbygning og detaljeres deretter. Materialvalg på tak er skifer eller grå fibersementplater. Utvendig 
kledning ubehandlet kledning, ikke beis eller fargeimpregnering, panel kan også males jmf. fargeveilederen for 
Borhaug. Det godtas oppløft på 30% av takflaten. 
 
Gode solforhold innenfor området, og plassering av ny bebeyggelse i allerede eksisterende rekke hus vil 
miniminere tap av solforhold for naboer. 
 
Uteareal for boenhet Nord i planområdet er 152m2, uteoppholdsplass på ca 35m2 mot øst med gode solforhold, 
ellers er arealet fordelt rundt og mellom hus og garasje. 
Uteareal for boenhet sør i planområdet er 414m2, hvor store deler er uteoppholdsareal mot best og sør. 
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4.4. Samferdselsanlegg – mobilitet  

 
Diagram som viser forbindelseslinjer til skole, lekeplass og barnehage. 
 
4.5. Teknisk infrastruktur 
Reguleringsplan kobler seg på allerede eksisterende teknisk infrastruktur 
 
4.6. Overvannshåndering 
Overvann håndteres på terreng. 
 
4.7. Grønnstruktur 
Sørligste del er en del av et viktig grønt drag, skrent, som går sør for hele Borhauggarden. 
 
4.8. Sosial infrastruktur (barnehage-, skole-, helse- og kulturtilbud) 
Det er offentlig barnehage og skole 300 meter gange fra reguleringsområdet. Kulturtilbud er Borhaug 
musikkorps, FLIK, Farsund kulturskole, Lista Adrenalinpark, speider og lignende. 
 
4.9. Barn og unges interesser 
Reguleringsplanen knytter seg opp mot offentlig infrastruktur ang. lekeplasser, skole og barnehage. Men avsetter 
egne arealer til lek og opphold min. 25m2 pr. boenhet. Reguleringsplanen implementeres i et barnevennlig miljø 
med sterkt naboskap og flere halvoffentlige plasser egnet for lek og sammenkomster. I tillegg til offentlige tilbud 
som skole og lekeplass, er det beitemulighet for hest og lignende like i nærheten.  
 
4.10. Universell utforming 
Området er for lite til at det utarbeides egne analyser el. for universell utforming. 
 
4.11. Kulturminner 
Ingen kulturminner av betydning, men Borhauggarden er et kulturminne i seg selv som en tettbygd 
«landsbylignende struktur», reguleringsplan spiller videre på dette og fortetter området i tråd med tradisjonen. 
 
4.12. Næringsinteresser 
Ingen næringsinteresser av betydning. 
 
4.13. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Se eget vedlegg. 
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4.14. Naturmangfold 
Planforslaget beslagelegger areal som idag er hage. Den viktige sonen med natur er skrenten ned forbi. Det er 
ikke gjort funn innenfor planområdet, men det er klart en ny bolig vil ha en mindre effekt på naturmangfoldet på 
stedet, men det vil være minimalt sett i forhold til andre tiltak i mer uberørte områder. 
 
4.15. Landbruk 
Planområdet er ikke båndlagt jordvern. 
 
4.16. Luftkvalitet 
Området er ikke plaget med dårlig luftkvalitet. Tiltak vil ikke påvirke dette heller. 
 
4.17. Lyd og støy 
Det er moderat støyproblematikk i bakkant av tomten, hvor eksisterende eldre hus ligger ved siden av Fylkevei 
43. Ved renovering her bør det utføres støydempende tiltak utvendig eller innvendig på bygg 
 
4.18. Anleggsfasen 
Nasjonale retningslinjer vil følges. 
 
4.19. Forurensning 
Det er ingen kjent forurensing i grunnen. 
 
4.20. Energiforbruk 
Det er lagt opp til at byggverk tilferdstiller TEK17. 
 
4.21. Miljøkonsekvenser 
Det er ingen kjente miljøkonsekvenser av betydning. 
 
5. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  
 
5.1. Oppstartsmøte 
Kommunens representant viser til §1.1, §1.2 og §2.1 i kommuneplanen. Og anbefaler utførende å vurdere disse 
bestemmelsene spesiel og om de bør viderføres i en ny plan. 
 
5.2. Varsel om oppstart av planarbeid 
Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut 26.03.20 og hadde frist for innspill 26.04.20.  
 
Det er kommet inn følgende merknader 
 
Naboer 
01 Geir Tønnessen, Borhauggarden 2, datert 30.03.20 
02 HELP Forsikring, representant for Borhauggarden 4, datert 24.04.20 
 
Offentlige høringsinstanser 
03 Statens vegvesen, datert 31.03.20 
04 Agder Fylkeskommune, datert 21.04.20 
05 Fylkesmannen i Agder, datert 27.04.20 
 
01 Geir Tønnessen 
Tønnessen gjør oss oppmerksom på en summeringsfeil i varselet, det var varslet 272m2, mens riktig BYA er 
288m2 BYA. 
Tønnessen informerer om at innmålt terrenghøyde er 16,4 moh og at dette spesifiseres i reguleringsplanen. 
Samme gjelder mønehøyde for ikke å skape usikkerhet rundt dette. 
Er åpen for en høyere takhøyde enn 5m på garasjebygget og lik takvinkel som hovedhus. 
 
02 HELP forsikring for Borhauggarden 4 
Innledningvis stilles det spørsmålstegn om fortetting er tilrådelig på tomten og at en reguleringsplan for en 
enklettomt er for lite (frimerkeregulering). Brevskriver kommer med 2 innspill med konklusjon om at «tomtas 
arrondering og plassering taler imot at den er egnet for boligbebyggelse». Innspillene er som følger.  
01. Tomten er smal, noe som gjør det vanskelig å ivareta pbl §29-4.  
02. Ukonvensjonell form som ikke er i samsvar med strøkspreget. 
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03. Referer til fylkesmannens brev av 17.10.19 om at «tomten mangler uteareal, fordrer nærlekeplass og vil 
legge ytterligere press på allerede smale veier uten fortau, gang eller sykkelvei» 
 
Innspillene utdypes ved å problematisere branntekniske og vedlikeholdsmessige aspekter ved dette, og mener 
dette kan legge opp til en vedvarende interessekonflikt. 
Brevskriver påpeker også at bygget vil danne en vegg som tar mye sollys fra sin klient og at innsyn vil påvirke 
privatlivets fred.  

Brevskriver oppsummerer med at en rettferdiggjørelse av et videre planarbeid om «fortetting i området er en 
helhetlig vurdering og vekting av lokalsamfunnets behov for bebyggelse, infrastruktur, servicetilbud og 
rekreasjonsarealer, fremfor den enkelte utbyggers prosjektmaksimering». 

 
Kommentarer til innspill fra naboer. 
Innspill ang. korrekt høyde på terreng, mønehøyde ol. implementeres i planen. Innspill ang. høyde og takvinkel 
på garasje vurderes. 
 
Innspill fra Help referer til §29-4. Vi kan ikke se annet enn at forskriften er fulgt. Reguleringsplanen legger opp 
til 4 meter avstand til naboen mot vest(Borhauggarden 4), med 0m fra nabo mot øst (Borhauggarden 2). Det er 
innhentet skriftelig samtykke til dette. Eier av Gnr 36/230 påtar seg å overholde tekniske forskrifter i henhold til 
dette. Størrelse på byggverk er heller ikke i konflikt med §29-4, da det er planlagt under 9 m mønehøyde fra 
omliggende terreng og med avstand halvparten av dette til nabogrense mot vest.  
 
Ang. ukonvensjonell form er det flere eksempler på ukonvensjonell form i nærheten. Av nyere dato er 
Borhauggarden 18 et eksempel på dette, Postveien 13 Borhaug barnehage og Postveien 44 har en uthusbygning 
som klart er av lignende karakter og av eldre dato. Hvor veggen på uthuset følger veien og danner et hjørne på ca 
120 grader mot veien, her er i tillegg mønet skrått for å tilpasse seg terrengstigningen 
 
Siste innspill fra Help ang. manglende uteareal, fordrer nærlekeplass og press på infrastruktur. Vi antar vi det her 
gjelder uteområde på nordre del av tomta, her er det tilstrekkelig uteoppholdsplass på 25m2 jmf. §2.1 i 
kommunedelplanen, som er sol på til midt på dagen. Nærlekeplass er 133m unna. Press på eksisterende 
infrastruktur finner vi lite relevant da boligområdene B35, B49 og B50 definert i kommuneplan (og godkjent av 
fylket/fylkesmannen) vil benytte seg av samme infrastruktur. Spesielt B35 vil bidra til trafikkøkning her. 
Detaljregulering for fortau foreligger. Vi antar gjennomføring av tiltak settes i verk om det fra kommune og 
vegvesen blir sett på som nødvendig. 
 
03 Statens vegvesen 
«Et forslag til detaljregulering for dette området vil ikke være av interesse for Statens vegvesen.» 
 
04 Agder Fylkeskommune 
De viser til tidligere brev av 8. februar 2019 og gjentar relevante del.  
«Materialbruk, farger og detaljering er essensielt i dette miljøet. Det må lages en beskrivelse av kledning, 
vindus-/dørtyper, tekking, takrenner/nedløp og farger. Vi anbefaler trekledning som males i lys farge, og 
skifergrå tekking [...]  
Bygningen har fått en irregulær form med skjev vegg mot vest og dermed skjevt møne; dette pga. tomtens 
beskaffenhet. Dette skiller seg fra den tradisjonelle byggeskikken der regulære grunnformer og saltak på 
våningshus og uthus er regelen. Størrelsen; fotavtrykk og volum, synes akseptabelt, men særlig det skjeve mønet 
virker fremmed. Vi vil derfor stille spørsmål ved om det er mulig å innføre skjev gesims fremfor skjevt møne, og 
om formen da vil virke roligere i dette landskapet, sett på avstand og i fjernvirkning. Vi anbefaler at dette 
vurderes av søker og kommunen [...]» 
 
05 Fylkesmannen i Agder 
Ingen merkander til at det starter et planarbeid her. Og viser til sin sjekkliste for utarbeidelse av 
reguleringsarbeid. 
 
Kommentarer til innspill fra offentlige høringsinstanser. 
 
Statens vegvesen og Fylkesmmanen har ingen kommentarer. Kommentarene til Fylkeskommunen ang. 
materialbruk, farger og detaljering mener vi dette er gode kommentarer som bør inn i planen. Det er åpnet opp 
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for et skjevt møne for å megle mellom situasjonen bak på tomta og foran. Virkningen vil være liten sett fra de 
fleste vinkler. 
 
 

6.  
VEDLEGG 

 
- Fyll  inn med de vedleggene som er nevnt i teksten over. 
- Lista er ikke uttømmende. 

 


