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1.gangsbehandling Reguleringsplan for Borhauggarden gnr/bnr 36/230 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Utvalg for teknisk 24.11.2020 99/20 

 
 

Utvalg for teknisk har behandlet saken i møte 24.11.2020 sak 99/20 
 

Møtebehandling 

Alf Konradsen (Frp) fremmet følgende forslag: 
 

«Takform (pkt. 4.h) tas ut av planbestemmelsene.» 
 

Votering 

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og rådmannens innstilling med Alf Konradsens 
endring ble rådmannens innstilling med Alf Konradsens endringsforslag enstemmig vedtatt.  
 

Utvalg for teknisks vedtak:  

Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge planforslag til 
«Reguleringsplan for Borhauggarden gnr/bnr 36/230» datert 28.9.2020 med tilhørende 
bestemmelser ut til offentlig ettersyn med følgende endring:  
Takform (pkt. 4.h) tas ut av planbestemmelsene. 
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1.gangsbehandling Reguleringsplan for Borhauggarden gnr/bnr 36/230 

 

Rådmannens innstilling: 
Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge 
planforslag til «Reguleringsplan for Borhauggarden gnr/bnr 36/230» datert 28.9.2020 
med tilhørende bestemmelser ut til offentlig ettersyn. 

Vedlegg 

Plankart-A3-L_280920.pdf 
KT reguleringsbestemmelser- Borhauggarden 1_3.pdf 
Planbeskrivelse 06.07.20 
sjekkliste-for-risiko-og-sarbarhet2.pdf 
03 Borhauggarden 1 - gnr. 36, bnr. 230, i Farsund kommune - innspill til varsel om 
igangsetting av  detaljregulering , planID 06401 .PDF 
04 20_16938-3Uttalelse til varsel om igangsetting av planarbeid på Gbnr 36230  - 
detaljregulering - Borhauggarden i Farsund kommune .pdf 
Oversikt over varsling.pdf 
05 934622.PDF 

 
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. 
 
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. 
 
Teknisk infrastruktur, forhold for barn. 
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 allmenn 
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. 
Skolevei er regulert med fortau, men fortau er ikke implementert pr. dags dato. 
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160m til nærmeste bussholdeplass. 
 
PLANFORSLAGET 
Hovedgrep 
Tomta fortettes med et nytt boligvolum og garasjebygg sør på tomta. 
 
Arealbruk 
Planområdet er på 854m2 hvor 310m2 BYA planlegges bebyggelse. Grad av utnytting på 36%. 
 
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 møneretningen 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. 
 
Kulturminner 
Ingen kulturminner av betydning 
 
Næringsinteresser 
Ingen næringsinteresser av betydning. 
 
Naturmangfold 
Planforslaget beslagelegger areal som idag er hage. 
 
Landbruk 
Planområdet er ikke båndlagt jordvern. 
 
Luftkvalitet 
Området er ikke plaget med dårlig luftkvalitet. Tiltak vil ikke påvirke dette heller. 
 
Lyd og støy 
Det er moderat støyproblematikk i bakkant av tomten, hvor eksisterende eldre hus ligger ved siden 
av Fylkevei. Ved renovering her bør det utføres støydempende tiltak utvendig eller innvendig på 
bygg. 
 
PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
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. 
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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 innspill: 

• Geir Tønnessen, Borhauggarden 2, datert 30.03.20 

• HELP Forsikring, representant for Borhauggarden 4, datert 24.04.20 

• Statens vegvesen, datert 31.03.20 

• Agder Fylkeskommune, datert 21.04.20 

• Fylkesmannen i Agder, datert 27.04.20 
 
Innspill fra Geir Tønnessen, Borhauggarden 2, datert 30.03.20 
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. 
 
Tiltakshavers kommentar: 
Innspill ang. korrekt høyde på terreng, mønehøyde ol. implementeres i planen. Innspill ang. høyde og 
takvinkel på garasje vurderes. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tas til etterretning. Innspill synes ivaretatt. 
 
Innspill fra 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. 
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». 
 
Tiltakshavers kommentar: 
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. 
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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. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tas til etterretning. Innspill synes ivaretatt i tilstrekkelig grad. 
 
 
Innspill fra Statens vegvesen, datert 31.03.20 
«Et forslag til detaljregulering for dette området vil ikke være av interesse for Statens vegvesen.» 
 
Kommentar fra tiltakshaver: 
Tas til etterretning.  
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tas til etterretning.  
 
 
Innspill fra Agder Fylkeskommune, datert 21.04.20 
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 [...]» 
 
Tiltakshavers kommentar: 
Dette er gode kommentarer som bør inn i planen. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tas til etterretning. Innspill synes ivaretatt. 
 
Innspill fra Fylkesmannen i Agder, datert 27.04.20 
Ingen merkander til at det starter et planarbeid her. Og viser til sin sjekkliste for utarbeidelse av 
reguleringsarbeid. 
 
Kommentar fra tiltakshaver: 
Tas til etterretning.  
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tas til etterretning.  
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Vurdering 
Dette er en liten plan for bare en eiendom , noe som helst bør ungås. Det har i dette tilfellet blitt 
nødvendig for å kunne realisere prosjektet.  
 
Til planarbeidet har det kommet ett innspill fra nærmeste nabo, som unnehar en del bekymringer. 
Planforslaget synes å løse disse bekymringene på en god måte innnfor de rammer som ligger i 
overordnet plan og generell relevant lovgiving. 
 
Planforslaget fremstår som svært godt utarbeidet og vil sikre en god og professjonell  fortettning av 
boligfeltet. 
 
Administrasjonen anbefaler at planforslaget sendes til offentlig ettersyn slik det foreligger. 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 1.desember.2020 
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