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Utvalg for teknisk har behandlet saken i møte 15.12.2020 sak 108/20 
 

Møtebehandling 

Reguleringsplanlegger Øystein Bekkevold orienterte innledningsvis. 
 

Votering 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Utvalg for teknisks vedtak:  

Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge planforslag til 
«Reguleringsplan landbasert fiskeoppdrett Lundevågen» datert 11.11.2020, med tilhørende 
bestemmelser ut til offentlig ettersyn etter at følgende endringer er utført: 

1. Formål SK (kai) i plankart og bestemmelser skal være offentlig og benevnes o_SK. 

2. Under punkt 2.6. Byggegrenser i bestemmelsene legges det til følgende setning: 
«Byggegrense mot sjø følger ytterkant av formål o_SK.» 

3. Formål BN4 (næringsbebyggelse) endres til «Godslager», SOSI 1502, som offentlig 
formål benevnt o_GL i plankart og bestemmelser. Følgende tas ut av pkt. 3.11: ….I 
område BN4 kan det legges til rette for virksomhet tilhørende kaien, som lager, bygg 
for vannhåndtering, ledninger, nettstasjon/trafo eller andre tekniske anlegg. Det må 
sikres nødvendig manøvreringsareal til/langs kaien. Maksimal byggehøyde for bygg 
er 8 meter over planeringshøyde. Maks BYA i BN4 er 50%.... 

4. Det legges til en ny § for «Godslager»: «Arealet (o_GL) skal fungere som bakareal for 
offentlig kai o_SK, og skal hovedsakelig benyttes til havnerettet virksomhet. Det kan 
settes opp mindre tekniske anlegg og tilhørende infrastruktur dersom dette ikke er i 
konflikt med manøvrering innenfor området eller til/langs o_SK.  

- Maksimal byggehøyde for bygg er 8 meter over planeringshøyde.  

- Maks BYA i område (GL) er 10 %». 
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5. Under 3.1.1 Næringsbygninger endres avsnitt for parkeringskrav fra: 

«Dersom område BN2 bygges ut med formål landbasert fiskeoppdrett eller annen 
arealkrevende virksomhet med få arbeidsplasser per m2 gulvflate, skal det være maks 
100 parkeringsplasser innenfor området. 3 av plassene skal være HC-parkering. 

Ved annen type virksomhet innenfor planområdet skal det etableres 1 parkeringsplass for 
hver 200 m2 gulvflate. 

Parkering kan løses i flere etasjer.» 

Til: 

«Parkeringskrav for område BN2 og BN3: 

Ved utbygging av formål landbasert fiskeoppdrett skal det etableres minimum 1 
parkeringsplass per 600 m2 utbygd gulvflate.  

Ved utbygging av annen industri/lager/næring skal det etableres 1 parkeringsplass per 
100 m2 gulvflate. 

Ved utbygging av kontor skal det etableres 1 parkeringsplass per 50 m2 gulvflate. 

3 % av parkeringsplassene skal være HC-parkering.  

Det skal etableres 1 sykkelparkering under tak for hver 5 parkeringsplass. 

Minst 20 % av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for el-bil. 

Parkering kan løses i flere etasjer. 

 

6. Under 3.1.1 Næringsbygninger legges det til følgende setning etter:  «..Ubygde deler 
av området BN2 og BN3 kan mellom annet brukes til vegetasjon, utelager, lysmaster, 
skilt, gjerde, støttemurer, parkering og snuplass etc. Det er tillatt å gjerde inn 
næringsområdet for å hindre allmenn ferdsel og smittespredning, skadeverk etc.» 

- Setning: «Innenfor byggegrense mot offentlig veg tillates ikke oppført 
konstruksjoner og/eller installasjoner høyere enn 2 meter slik at det ikke oppstår 
konflikt med transport langs offentlig veg». 

7. Første setning i bestemmelsenes pkt. 4.4 Kai (o_SK) som lyder: «Kai er tilknyttet 
virksomheten i BN2, BN3 og BN4». Tas ut.  
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1.gangsbehandling reguleringsplan landbasert fiskeoppdrett Lundevågen 

 

Rådmannens innstilling: 
Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge planforslag til 
«Reguleringsplan landbasert fiskeoppdrett Lundevågen» datert 11.11.2020, med tilhørende 
bestemmelser ut til offentlig ettersyn etter at følgende endringer er utført: 

1. Formål SK (kai) i plankart og bestemmelser skal være offentlig og benevnes o_SK. 

2. Under punkt 2.6. Byggegrenser i bestemmelsene legges det til følgende setning: 
«Byggegrense mot sjø følger ytterkant av formål o_SK.» 

3. Formål BN4 (næringsbebyggelse) endres til «Godslager», SOSI 1502, som offentlig 
formål benevnt o_GL i plankart og bestemmelser. Følgende tas ut av pkt. 3.11: ….I 
område BN4 kan det legges til rette for virksomhet tilhørende kaien, som lager, bygg 
for vannhåndtering, ledninger, nettstasjon/trafo eller andre tekniske anlegg. Det må 
sikres nødvendig manøvreringsareal til/langs kaien. Maksimal byggehøyde for bygg 
er 8 meter over planeringshøyde. Maks BYA i BN4 er 50%.... 

4. Det legges til en ny § for «Godslager»: «Arealet (o_GL) skal fungere som bakareal for 
offentlig kai o_SK, og skal hovedsakelig benyttes til havnerettet virksomhet. Det kan 
settes opp mindre tekniske anlegg og tilhørende infrastruktur dersom dette ikke er i 
konflikt med manøvrering innenfor området eller til/langs o_SK.  

- Maksimal byggehøyde for bygg er 8 meter over planeringshøyde.  

- Maks BYA i område (GL) er 10 %». 

5. Under 3.1.1 Næringsbygninger endres avsnitt for parkeringskrav fra: 

«Dersom område BN2 bygges ut med formål landbasert fiskeoppdrett eller annen 
arealkrevende virksomhet med få arbeidsplasser per m2 gulvflate, skal det være maks 
100 parkeringsplasser innenfor området. 3 av plassene skal være HC-parkering. 

Ved annen type virksomhet innenfor planområdet skal det etableres 1 parkeringsplass for 
hver 200 m2 gulvflate. 

Parkering kan løses i flere etasjer.» 

Til: 

«Parkeringskrav for område BN2 og BN3: 

Ved utbygging av formål landbasert fiskeoppdrett skal det etableres minimum 1 
parkeringsplass per 600 m2 utbygd gulvflate.  

Ved utbygging av annen industri/lager/næring skal det etableres 1 parkeringsplass per 
100 m2 gulvflate. 

Ved utbygging av kontor skal det etableres 1 parkeringsplass per 50 m2 gulvflate. 

3 % av parkeringsplassene skal være HC-parkering.  

Det skal etableres 1 sykkelparkering under tak for hver 5 parkeringsplass. 
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Minst 20 % av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for el-bil. 

Parkering kan løses i flere etasjer. 

 

6. Under 3.1.1 Næringsbygninger legges det til følgende setning etter:  «..Ubygde deler 
av området BN2 og BN3 kan mellom annet brukes til vegetasjon, utelager, lysmaster, 
skilt, gjerde, støttemurer, parkering og snuplass etc. Det er tillatt å gjerde inn 
næringsområdet for å hindre allmenn ferdsel og smittespredning, skadeverk etc.» 

- Setning: «Innenfor byggegrense mot offentlig veg tillates ikke oppført 
konstruksjoner og/eller installasjoner høyere enn 2 meter slik at det ikke oppstår 
konflikt med transport langs offentlig veg». 

7. Første setning i bestemmelsenes pkt. 4.4 Kai (o_SK) som lyder: «Kai er tilknyttet 
virksomheten i BN2, BN3 og BN4». Tas ut.  

Vedlegg 

Vedlegg 1_Plankart 
Vedlegg 2_Bestemmelser 
Planbeskrivelse_PlanID04015_Lundevågen fiskeoppdrett 
Referat fra oppstartsmøte, datert 10.01.2020.pdf 
Vedlegg 6 Konsekvensutredning 
Vedlegg 3_KU - hoveddel 
Vedlegg 2_Bestemmelser 
Planbeskrivelse_ _Lundevågen fiskeoppdrett 
Vedlegg 4_ROS-analyse 
Vedlegg 3b_KU Naturmangfold 
Vedlegg 3a_KU Friluftsliv 
Vedlegg 14_Konsesjonssøknad hovedrapport 
Vedlegg 13_Notat sjøvannsinntak og utslipp - alternative traseer 
Vedlegg 12_Strømmåling med utslippsmodellering 
Vedlegg 11_Resipientgranskning utslippspunkt 
Vedlegg 6m_2_Lista Invest AS, Per Nyvoll 
Vedlegg 6m_1_Lista Invest AS, Per Nyvoll 
Vedlegg 6l_Ane Grete Larsen 
Vedlegg 6k_1_Alf Magne Ubostad 
Vedlegg 6k_2_Alf Magne Ubostad 
Vedlegg 6j_Lundevågveien 11 Eiendom AS 
Vedlegg 6i_2_Rosfjord Eiendom 
Vedlegg 6i_1_Rosfjord Eiendom 
Vedlegg 6h_Barn og unges talsperson, Farsund kommune 
Vedlegg 6g_1_Agder Energi Nett AS 
Vedlegg 6g_2_Agder Enerig Nett AS 
Vedlegg 6f_Norsk Maritimt Museum 
Vedlegg 6e_Agder fylkeskommune 
Vedlegg 6d_Fylkesmannen i Agder 
Vedlegg 6c_Kystverket 
Vedlegg 6b_Fiskeridirektoratet 
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Vedlegg 5c_3D-visualisering, 16 bilder 
Vedlegg 5a_Områdeplan 
Vedlegg 5b_Terreng - oppriss og snitt 
Vedlegg 4_ROS-analyse 
Vedlegg 3b_KU Naturmangfold 
Vedlegg 3a_KU Friluftsliv 
Vedlegg 3_KU - hoveddel 
Innspill - Asplan Viak - 26.08.20  
Vedlegg til innspill 
Innspill - Farsund fortøyningsselskap - 14.09.20 
Innspill - ASCO Norge - 08.09.20 
Datablad Stacker DRF450-65S5X 

 
Saksutredning 
Planens hensikt 
Formålet med planen er å regulere en del av Lundevågen industriområde til næringsformål, og legge 
til rette for landbasert oppdrett av fisk. Planen tar utgangspunkt i reguleringsplan med PlanID 04006 
fra 1992 som i hovedsak har regulert området til industri- og havneformål. 
 
Tiltakshaver 
Multiconsult AS har på vegne av Baring AS utarbeidet dette forslag til detaljreguleringsplan for 
landbasert fiskeoppdrett i Lundevågen. Planforslaget er mottatt 4.12.2020. 
 
Planområdet 
Gjeldende reguleringsplan  
Området er regulert i Reguleringsplan for Lundevågen industriområde, PlanID 04006. Planen ble 
vedtatt 02.07.1992, og omfatter i hovedsak formålene industri, havn, næring, jordbruk og friluftsliv. 
Det aktuelle planområdet har formålene industri, havn, kjøreveg, og friområde (F1). 
 
Det vises til planbeskrivelse for utdypning rundt overordnede planstrategier. 
 
Saken kort fortalt 

• Akvakulturtiltak er konsesjonspliktige, og det planlegges å søke om årlig konsesjon på 20.000 
tonn slakteklar fisk. En slik produksjon antas å gi en bygningsmasse på ca. 80.000 m2 når 
anlegget er ferdig utbygd.  

• Tiltaket vil gjennomføres i faser.  

• Fullt utbygd vil anlegget kunne ha et behov for ca. 50 -70 ansatte.  

• Baring AS har inngått avtale med Farsund kommune for leie av areal for oppdrettsanlegget.  

• Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 5/4 og 5/16. Som del av planarbeidet er det 
utarbeidet konsekvensutredning for temaene friluftsliv, lukt og naturmangfold.  

• Oppdrett på land krever tilførsel av vann. Tilgang på ferskvann er omtalt i planbeskrivelsen. 
 
Som del av anlegget skal det etableres inntaks- og utslippsledninger til sjø. Det er vurdert fire 
alternative ledningstraseer i konsekvensutredning til planen. Valg av trasé, og tillatelse til etablering 
av trasé gjøres ikke som del av reguleringsplanen, da tiltakene reguleres av akvakulturloven. Vilkår 
for godkjenning og drift av akvakultur fastsettes i lokalitetsgodkjenningssystemet (ved søknad om 
konsesjon) som koordineres av fylkeskommunen.  

• Trasé i sjø avklares med lokale og statlige havne- og farvannsmyndigheter.  

• Trasé på land må godkjennes etter søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven. 
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Avløp fra produksjonen vil gå i privat anlegg. Det er planlagt at utslippsledning skal gå i samme trasé 
som inntaksledningen. Ledningstraseer er beskrevet og vurdert i konsekvensutredningen. 
Avløp fra administrasjonsbygg osv. vil knyttes til det offentlige avløpsnettet i kommunen. 
 
Krav om konsekvensutredning 
Farsund kommunes vurdering er at planarbeidet kan gjennomføres med konsekvensutredning i 
samsvar med forskriftens § 8 bokstav a og vedlegg II nr. 11 for temaene: 

• Vannkvalitet og vannmiljø 

• Vurdering av belastning i verneområder 

• Belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet og/eller vesentlig 
forurensning 

• Friluftsliv 
Konsekvensutredning etter §8 bokstav a) krever ikke planprogram eller melding. 
Temaene for konsekvensutredning er basert på innspill fra overordnede myndigheter som kom som 
svar på varsel om oppstart. 
I tillegg til temaene over er det utført konsekvensutredning for tema havner og sjøtrafikk etter 
merknad fra Kystverket som er kommet inn i prosessen rundt søknad om konsesjon for 
oppdrettsanlegget. 
 
Det vises til vedlagt planbeskrivelse og konsekvensutredning for utdypning av alle tema nevnt over 
samt øvrige forhold som beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold, landskap, dyreliv, 
kulturminner mm. 
 

Barn og unges interesser  
Det vil ikke være tilgang for barn innenfor næringsområdet. Rokkefjell bevares som i dag, og 
gir gode muligheter for aktivitet, opphold og utsikt utover planområdet.  

 
ROS Risiko- og sårbarhet  
Følgende hendelser er medtatt i ROS-analysen, det vises til eget vedlegg for utdypning: 

- Rømming av fisk fra anlegget  
- Fare for akutt forurensning på land eller i sjø, oljeutslipp, etc. 
- Spredning av fremmede arter  
- Store nedbørsmengder 
- Stormflo (høy vannstand) 

 
Kraft 
Det totale energibehovet antas å ligge et sted mellom 20 og 25 MW ved fullt utbygd anlegg. 
Det vurderes flere løsninger for tilgang på kraft, se vurdering i vedlagt planbeskrivelse 
kapittel 7. 
Utbygger vil vurdere bruk av bærekraftige løsninger, som for eksempel solcellepanel på tak. 
Videre vil energiløsninger baseres på varme-/kjølegjenvinning av vann, for eksempel bruk av 
sjøvann til kjøling. 
 

Interessemotsetninger 
 
Støy fra anlegget 
Reguleringsplanen åpner for en større næringsvirksomhet. Det er flere støykilder i et 
oppdrettsanlegg, blant annet pumper, vifter, rør og ventiler, men disse vil være innebygd i 
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produksjonshaller. Plassering, innbygging, skjerming og innfesting av de ulike komponentene 
vil ha betydning for stålinga av lyd. 
Videre vil det være støypåvirkning fra veitrafikk og båttrafikk. 
Virksomheten vurderes ikke som spesielt støyende. Hensynet til naboer skal likevel ivaretas 
med utgangspunkt i retningslinje T-1442 om støy i planlegging. Statens forurensningstilsyn 
(STF) har gitt ut veiledere for støyregelverket. Det er anbefalt at støygrenser for industri 
(uten impulslyd) er Lden 55 dB (gjennomsnitt over året) på uteplass og utenfor rom til 
støyfølsom bruk, samt Lnight 45 dB og maksimalnivå L5AF 60 dB utenfor soverom om natta. 
I detaljprosjektering av anlegget og valg av leverandør vil det sikres at de planlagte 
bygningskonstruksjonene vil gi tilstrekkelig lydisolasjon i forhold til støy fra innendørs 
produksjon. 
I anleggsfasen vil støypåvirkning være mer fremtredende enn i driftsfasen ved blant annet 
(mulig) sprenging, graving/håndtering av masser og byggevirksomhet. 
Siden Rokkefjell bevares vil store deler av boligområdene i nord skjermes for støypåvirkning 
fra anlegget. 
 
Lukt fra anlegget 
Moderne oppdrettsanlegg på land blir i dag bygget inn i haller. Dette gjøres av 
produksjonstekniske årsaker, men vil også medføre mindre sjenanse fra anlegget til 
omgivelsene, for eksempel når det gjelder lukt. Baring vil ha fokus på å redusere uønsket lukt 
fra anlegget mest mulig, da det ikke er ønskelig med sjenerende luktutslipp til omgivelsene 
fra et anlegg som produserer sjømat. 
 
Lukt fra slam fra produksjonen 
Ved produksjon av fisk på land, der det er krav om rensing av avløpsvann, vil man få 
fiskefeces/avfall som biprodukt. Slam fra resirkuleringsanlegget vil bli filtrert gjennom ulike 
typer filter og håndtert slik utslippstillatelsen setter krav om. Slammet vil bli lagret på 
anlegget i form av kalkstabilisert slam, eller som ferdig kompost i lukkede bygninger eller 
lukkede tanker. Oppbevaringen må gjøres på en slik måte at det blir minst mulig lukt til 
omgivelsene, men det kan likevel sporadisk forekomme lukt fra avfall (slam) fra 
produksjonen. Per i dag er det hovedsakelig to måter å håndtere slam fra 
resirkuleringsanlegg på. 

• Tørking 
Tynnslam kan i dag tørkes til ca. 98 % tørrstoff. Gjødsel-produsenter, for eksempel Grønn 
Gjødsel, tar imot tørket slam og selger videre til landbruksnæring. Tørket slam blir også brukt 
i produksjon av sement, da tørket slam forbrenner med svært høy temperatur. Det finnes 
teknologi, som for eksempel kullfilter, som vil redusere lukten fra tørkeprosessen vesentlig. 

• Biogass 
Det kan produseres biogass fra tynnslam. Biogass fra slike anlegg består vanligvis av 65 % 
metan og 35 % CO2. Biogass kan brukes til oppvarming/varmeveksling og biorest fra sånt 
anlegg kan tørkes og brukes som gjødsel. 
 
Hvor omfattende slambehandling som skal foretas på anlegget, vil avhenge av flere faktorer. 
Dersom slammet må transporteres langt for levering eller deponering, vil slammet måtte 
tørkes i langt større grad på anlegget. Dette for å redusere transportkostnader. Det har vært 
planer om biogassanlegg i området og det kan være en meget god anvendelse av slammet. 
Igjen så vil avstander og transportkostnader avgjøre i hvor stor grad slammet skal tørkes på 
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anlegget. Investeringer og drift i tørkeanlegg vil måtte vurderes mot transportkostnader. 
Baring ønsker å arbeide videre med å finne gode løsninger sammen med andre 
etableringsplaner for biogassanlegg i regionen. 
Uttransport og levering av fiskeavfall blir gjort i henhold til lovverk regulert av Mattilsynet. 
Det planlegges hyppig transport av avfall fra næringsområdet, slik at ikke slammet blir 
stående på området i lengre tid, og dermed øker sannsynligheten for lukt. Det er stor 
utviklingstakt knyttet til håndtering av slam, og tiltakshaver ønsker å bruke best tilgjengelige 
teknologi, som gir minst mulig sjenanse for omgivelsene. Flere ulike prosjekter pågår for å 
finne gode metoder, og det er forventet stor utvikling på dette området i årene framover. 
Flere leverandører har etter hvert utstyr som gir opp til 98 % tørrstoffinnhold etter 
slambehandling fra anlegget, noe som gir mindre sannsynlighet for lukt enn ved lavt 
tørrstoffinnhold. 
 
Lukt fra død fisk 
Død fisk fra hver avdeling samles opp og transporteres i separate rør til egen ensilasjetank 
plassert i hver avdeling. Her blir det tilsatt syre (ensilasje), noe som medfører inaktivering av 
avfallet og dermed redusert lukt. Herfra tas ensilasjen til en felles miljøstasjon for 
oppsamling og videre transport til mottaksanlegg. Ved massedød følges egen prosedyre. Det 
vil bli inngått avtale med aktører som sikrer nødberedskap ut over den som finnes på 
anlegget. Det vil også bli inngått avtale for regelmessig henting av ensilasje. Under 
detaljprosjekteringen vil det være fokus på å finne gode tekniske løsninger for å håndtere 
oppsamling av store mengder død fisk. Anlegget planlegger videre å ha god kapasitet på 
slakting og nødslakting ved eventuell massedød eller dersom et sykdomsutbrudd kommer i 
anlegget og forårsaker økt dødelighet. 
Lukt fra fiskefôr, håndtering og lagring 
Fiskefôr vil bli transportert til anlegget på lastebil eller på båt. Levering av fôr vil være 
tilpasset produksjonen på anlegget, og det vil normalt ikke være lagret store mengder fôr på 
anlegget. Alt fôr vil bli lagret innendørs, i tette haller eller i tette fôrsiloer. Fôret blir 
transportert fra lastebil eller båt til fôrsiloene i tette rør. Storsekker som kommer på lastebil 
eller båt blir lagret i tette haller, og blir ikke åpnet før de er innendørs. 
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) sin veileder «Regulering av luktutslipp i tillatelser 
etter forurensningsloven» (2013) angir produksjon av fiskefôr som en industri som har 
potensiale for sjenerende luktutslipp. Innholdet i fiskeforet varierer fra fôrtype til fôrtype, 
men de fleste fôrtypene inneholder fiskemel, soya, korn og andre vegetabilske ingredienser. 
Selve produksjonen av fôret kan avgi lukt, men når fôret er pakket og lagret er det tørt, og 
lukten er vesentlig redusert. Fôret som skal brukes i anlegget kommer i form av tørre pellets, 
og det er ikke kjent fra andre anlegg at lukten fra fiskefôr som er lagret på anlegget skal være 
sjenerende, heller ikke ved levering av fôr. 
 
Lukt fra slakteavfall fra produksjonen 
Det kan på sikt bli aktuelt med bygging av slakteri og videreforedlingsanlegg i Lundevågen. 
Inn til dette er etablert, vil levende fisk bli transportert ut fra anlegget med brønnbåt eller 
slaktebåt. Deler av slakteavfallet vil bli nedfrosset og sendt videre til annen 
næringsmiddelproduksjon. Det som ikke blir brukt direkte videre vil bli tilsatt ensilasje og blir 
håndtert på samme måte som dødfisken. Denne ensilasjen blir gjenbrukt i eksempelvis 
dyrefôr- eller legemiddelproduksjon. Anlegget vil derfor ha fokus på at avfallet blir håndtert 
på en tilfredsstillende måte, slik at det kan gjenbrukes. 
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Siden det ikke er tatt en beslutning på om det skal etableres slakteri og 
videreforedlingsanlegg vil det ikke bli søkt om konsesjon for dette i denne omgang. Dersom 
det blir aktuelt vil dette bli gjenstand for en egen søknadsprosess, der anlegget vil få 
utslippstillatelse fra Fylkesmannen. 
 
Lyspåvirkning 
Det vil være utelys på området. Det er behov for lys på kaiområdet, blant annet for 
leveranse av fisk til brønnbåt når det er mørkt. For å skjerme omgivelsene er det mulig å 
slukke lysene når brønnbåten er ferdig tilkoblet systemet på land, og at det blir slått på igjen 
når båten legger fra kai. 
Det vil være lys på fasaden til byggene. Det vil være avgrenset spredning av lys. I 
anleggsfasen vil det være behov for anleggslys som er kraftigere enn lys ved det ferdige 
anlegget. 
Fiskeproduksjonen vil ha behov for kunstig lysregulering for å få jevn utvikling av all fisken og 
god kvalitet. For anlegget skal alle fiskekar være innendørs i produksjonshaller slik at ikke 
naboer vil bli påvirket av lysreguleringa. Det er lite vindusflater i produksjonshallene. 
Siden Rokkefjell bevares vil store deler av boligområdene i nord skjermes helt for 
lyspåvirkning fra anlegget. 
 
Se vedlagt planbeskrivelse for alle andre forhold. 

 
Planens innhold, kort gjengitt. 
Hovedformål 
Reguleringsformålet BN2 legger opp til framtidig utbygging i området. Innenfor formålet kan 
en føre opp bygninger og anlegg med formål næring, industri, landbasert akvakulturanlegg, 
kraft/energi, lagerfunksjoner og lignende. 
Bygg vil ha maksimalt 17 meter byggehøyde. Enkelte bygg på maksimalt 100 m2 for 
eksempel bygg for vannbehandling og oksygentanker kan være høyere, med maks høyde 20 
meter.  
 
Terrenget i området blir planert, til minimum kote +2 i forkant mot sjø, og maksimum kote 
+12 i nord. 
 
Byggegrenser 
Byggegrenser er vist i plankartet. I utbyggingsformål der byggegrense ikke er synlig på 
plankartet, går den i formålsgrensen. 
 
Utforming 
Tekniske detaljer som endelig plassering av bygninger, interne veier, fiskekar, oksygentank, 
vanntank, inntak av vann, overføringsledning, avløpsledning osv. for anlegget vil bli avklart i 
forbindelse med prosjektering og byggesøknad. 
Næringsområdet vil ha flere tilkomster fra offentlig vei i nord, i vest, og i øst. 
 
Estetikk/kvalitet og kulturminner 
Det er stilt krav i bestemmelsene om at det skal benyttes refleksjonshemmende materialer 
på vegger av alle nybygg. Takform næringsbygg vil være flatt eller svakt skrånende. 
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Parkering 
Det skal etableres areal for parkering og tilkomst til anlegget samt snuplass for større 
kjøretøy. 
Dersom område BN2 bygges ut med formål landbasert fiskeoppdrett eller annen 
arealkrevende virksomhet med få arbeidsplasser per m2 gulvflate, skal det være maks 100 
parkeringsplasser innenfor området. 3 av plassene skal være HC-parkering. Parkering skal 
vises på situasjonsplan. 
Ved annen type virksomhet innenfor planområdet skal det etableres 1 parkeringsplass for 
hver 200 m2 gulvflate. Parkering kan løses i flere etasjer. 
 
Veg 
Næringsområdet vil ha hovedatkomst fra rundkjøringa på fylkesvei 470 nord for 
planområdet, og videre via nye offentlige veier i planområdet. Det er vist nye veilenker på 
plankartet, i vest og sør for næringsområdet BN2. De offentlige veiene er vist 7 meter 
kjørebredde. 
Vegen i vest reguleres i vestre del av planområdet, og kobles til eksisterende vei ved brua 
over Lundevågen. Videre går den langs havna, mellom BN2 og BN4, og kobles på 
eksisterende vegnett øst for planområdet. Det er vist tilkomst til eiendommen 5/172 fra sør, 
og ny tilkomst til pumpestasjon vest for planområdet, som i dag har tilkomst fra nord. 
Dimensjonering av veiene er utført i tråd med krav fra Farsund kommune. 
 
I rekkefølgebestemmelsene stilles det krav om at kjørevei (SKV) skal bygges før det kan gis 
tillatelse til nybygg i område BN2, men at vegen ikke trenger ferdigstilles med asfalt før 
første nybygg ferdigstilles. 
 
Kai og havneareal 
Planen legger opp til etablering av ny havnefront ved bruk av spunting (ikke fyllingsskråning). 
Ny havnelinje vil ha om lag samme utstrekning i sjø som regulert havnelinje i gjeldende 
reguleringsplan (den er ikke etablert like langt ut som den er regulert). 
Det kan etableres ny kai i hele formål SKs lengde, med minimum høyde på kote + 2,5. 
Kaien vil være offentlig, men Baring AS vil ha behov for sikker transport av fisk, og faste 
installasjoner på/ved kaien. Baring ønsker eksklusiv rett til deler av kaiområdet for en 
effektiv produksjon ved anlegget. Det vil ved lossing av forbåter og lasting av brønnbåter 
være avgjørende at det er en god logistikk mellom kaiområdet og resten av produksjon. I 
slike perioder vil det være mye intern trafikk mellom produksjonshallene og kaiområdet. 
Kryssende trafikk vil derfor være uheldig – også ut fra et sikkerhetshensyn (HMS) til 
medarbeidere.  
 
I dag er havnen i planområdet benyttet til opplagsplass for større sjøfartøy.  
Hele eller deler av opplagsvirksomheten må flyttes, blant annet fordi det er behov for 
manøvreringsareal for brønnbåter ved havna (se punkt 5.6.3, samt konsekvensutredninga 
tema havner og sjøtrafikk.) 
 
Ferdsel/sjøtrafikk 
Transport av fisk produsert på anlegget vil skje via sjø. Det er vanskelig å gi eksakt tall på 
forventet anløp i løpet av et år, mellom annet på grunn av produksjonsmengde, 
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produksjonssyklus og størrelse på fartøy. Noe fortransport vil skje med bil, men det meste vil 
komme med båt. 
Det vil anløpe ulike typer båter til anlegget: 

• Fôrbåter som leverer til intern fôrsilo 

• Brønnbåter som henter fisk fra produksjonen 

• Mindre lastebåter/feederbåter/konteinertransport 
Forholdet til eksisterende trafikk på sjøen er omtalt under punkt 7 i vedlagt planbeskrivelse. 

 
Se vedlagt planbeskrivelse og bestemmelser for alle andre forhold. 
 

Innspill 
Igangsatt regulering ble kunngjort i Lister24 30.01.2020 og på internett, www.farsund.kommune.no.  
Grunneiere, berørte naboer og offentlige myndigheter er varslet per brev datert 24.01.2020.  
Berørte leietakere og velforeninger ble varslet 18.8.2020 med 4 ukers frist. 
I forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid har det kommet 13 brev/e-poster med 
merknader og innspill. Merknader er vedlagt saken i sin helhet. 
Det er og innkommet merknader etter fristen, som er oppsummert og kommentert. 
 
Direktoretat for mineralforvaltning, e-post/brev datert 13.2.2020: 
«Kan ikke se at det foreslåtte planområdet berører registrerte forekomster av mineralske ressurser, 
bergrettigheter eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikke se ut fra forelagt informasjon, at planen vil 
omfatte uttak av masse som vil omfattes av mineralloven. Vi har derfor ingen merknader til varsel 
om oppstart av planarbeidet. 
Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre fagområder kan 
bli berørt, ber vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring og offentlig ettersyn.» 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Tatt til etterretning. 
 
Fiskeridirektoratet, e-post/brev datert 12.02.2020 
- Det er registrert forekomster av ålegras innenfor og i berøring med planområdet 
- Lenger ute i fjorden er det registrert gytefelt samt viktige fiskefelt/-plasser, inkludert 
låssettingsplasser, hvor biologisk masse produsert i nevnte naturtyper og gyteområder høstes 
- Positiv til initiativ og tilrettelegging for nyetablering av anlegg for akvakulturvirksomhet, men legger 
vekt på bærekraft og at en unngår konflikter med, og negative konsekvenser for fiskeri og marint 
biologisk mangfold 
- Må beskrive påvirkning langt nok utenfor planområdet (utslipp til sjø) 
- Avgrensing anleggsperioden (når livet i sjøen er mest i ro) 
- Forutsetter at virkningen av planen for følgende tema kartlegges/vurderes og beskrives: 
o Nevnte naturtyper 
o Gytefelt 
o Marin biologi 
o Fiskeri 
o Miljøkvalitet i vann 
- Viser til at de også er part i søknad om produksjonstillatelse, og vil følge opp samme tema der. 
 
 

http://www.farsund.kommune.no/
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Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Innspill synes ivaretatt. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Hensyn til fisk og fiskeriinteresser og påvirkning på naturmangfold i sjø (utslipp) er omtalt i 
planbeskrivelsen og tema naturmangfold i konsekvensutredningen. 
 
Kystverket, e-post/brev datert 14.02.2020 
- Sier det er uheldig at området som er tilrettelagt for havnevirksomhet, vurderes omdisponert til 
annen næring 
- Tiltak og aktiviteter i planområdet vil kunne påvirke sikkerheten, ferdselen og havnevirksomheten i 
og rundt hele Lundevågen. 
- Etablering av sjøledninger gjennom Lundevågen og i hoved-/biled vil kunne påvirke sikkerheten og 
ferdselen i farvannet. Planlegging av ledningstraseer må skje i samarbeid med Farsund Havnevesen. 
- Tiltak som kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i farvannet krever tillatelse etter havne- og 
farvannsloven. Eksempler på tiltak er ledninger, kaier og brygger. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
Administrasjonen ser kystverkets bekymring for at planens formål avviker fra ren havnevirksomhet. 
Det er viktig at fremtidig bruk av området ikke kommer i konflikt med dagens bruk og øvrig 
havnevirksomhet. Administrasjonen har i samarbeid med tiltakshaver søkt å ivareta de innspill som er 
innkommet på best mulig måte. Gjennom videre planprosess vil administrasjonen ha tydelig fokus på 
dette. 
Administrasjonen har vært klare på at kai skal være i offentlig eie, dette ivaretas. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Vurdering av påvirkning på havner og havnevirksomhet i området er gjort i KU-tema havner og 
sjøtrafikk. 
Kaien i planområdet vil være offentlig. Det samme gjelder for veien som går i bakkant av kaien. 
Transport mellom sørsiden og nordsiden av Lundevågen uten at en må ut på overordnet veinett er slik 
sikret. 
Tillatelse til etablering av sjøledninger er del av prosessen rundt søknad om konsesjon (søknaden er 
sendt), og forholdene til havnevirksomheten avklares der. 
Bestemmelsene stiller krav om tillatelse etter havne- og farvannsloven for tiltak i sjø. 
 
Fylkesmannen i Agder, e-post/brev datert 18.02.2020 
Det må tas hensyn til nærliggende verneområder. Tiltak krever dispensasjon fra vernebestemmelser. 
Avklaring av evt. dispensasjonssøknad bør gjøres før endelig vedtak av planen. 
- Krav om konsekvensutredning 
o Influensområder: nærliggende verneområder og friluftsområder 
o Utslipp i sjø 
o Ledningstraseer og installasjoner for vanninntak 
- Det er nylig gjennomført tildekking av forurensede sedimenter i Lundevågen. Det vil være særdeles 
uheldig om tiltak i bukta vil forårsake omrøring (miljøgifter). Fraråder ledninger i Lundevågen. 
- Trase for ledninger bør avklares i planarbeidet. Tiltak utenfor planområdet vil kreve dispensasjon 
etter PBL. Fraråder store inngrep i landskapet. 
- Utslippspunkt må legges tilstrekkelig dypt og langt nok fra land. 
Viser til behandling av utslippstillatelse. 
Den fremmede arten Boersvineblom finnes i området og må tas hensyn til. Det må stilles krav om 
tiltaksplan for massebehandling og håndtering av alt plantemateriell av boersvineblom før 
igangsettingstillatelse kan gis (merknaden angir hva planen skal inneholde). Ved legging av eventuelle 
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ledninger for vannforsyning og avløp fra et oppdrettsanlegg må det kartlegges om det vokser 
boersvineblom i traséene. I så fall må sikker håndtering av disse skje på samme måte som for 
arealene i Lundevågen. Utbygger er ansvarlig for sikker massehåndtering. 
Anbefaler energieffektive og klimanøytrale tiltak, samt vurdering av grønne tak og solcellepaneler. 
Ber videre om at det følgende vurderes i planarbeidet: 
- Klima- og energiplanlegging, jf. pbl § 3-1 første ledd bokstav g). 
- Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4. 
- Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016. 
- Luftkvalitet, se retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012). 
- Estetisk utforming/ landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1 femte ledd. 
- Medvirkning, herunder medvirkning fra barn og unge, jf. pbl. kap 5. 
- Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og bestemmelser, jf. 
pbl. § 4-3. Veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – metode for risiko- og 
sårbarhetsanalyse i planleggingen» (DSB/2017) anbefales. Klimaendringer/klimatilpasning skal også 
belyses i ROS-analysen. 
- Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 7. 
- Vannforskriften § 12. 
Viser også til sjekkliste for reguleringsplaner. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Administrasjonen har blant annet bedt om og fått, utvidet vurdering av luft 
forurensning. Flere av innspillene vurderes utenom reguleringsplanarbeidet, se konsesjonssøknad og 
arbeid med ledningstrase. Boasvineblom mm synes ivaretatt. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Som del av planarbeidet er det gjennomført konsekvensutredning for temaene friluftsliv og 
naturmangfold/forurensning, som tar for seg temaene som påpekes. 
Håndtering av boersvineblom er omtalt i planbeskrivelsen sammen med de andre temaene som listes 
opp, og det er stilt krav i bestemmelsene for håndtering av arten. 
Kommunen har ikke stilt krav om bruk av fylkesmannens sjekkliste. Dette er derfor ikke innsendt. 
 
Agder fylkeskommune, e-post/brev datert 19.02.2020 
- Sier planen krever konsekvensutredning 
- Positiv til utvikling av blå næring, men må være miljømessig, sosial og økonomisk bæredyktig (ref. 
Regionalplan Agder 2030), og må særlig ta hensyn til følgende: 
o Påvirkning av vannforekomster. Vannkvalitet og vannmiljø må være tema for KU. 
o Håndtering av freda fornminner i planområdet (Rokkefjell). Ber om felles befaring. Viser til uttalelse 
fra Norsk maritimt museum for kulturminner under vann. 
o Tilrettelegging for gang- og sykkelvei (koble til eks. ved rundkjøring ved fv470) 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Forhold med Rokkefjell synes ivaretatt. Vann og vannkvalitet ivaretas i stor grad 
gjennom andre kanaler, se konsesjonssøknad mm. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Som del av planarbeidet er det gjennomført konsekvensutredning for temaene friluftsliv og 
naturmangfold/forurensning. Det ble gjennomført befaring på Rokkefjell sammen med arkeolog fra 
Agder fylkeskommune 6.mai 2020. Arkeologen konstaterte at gravminnet på Rokkefjell framstår 
uberørt, og at det ikke kan gjøres inngrep i kulturmiljøet (se vedlegg 7 for e-post med oppsummering 
fra befaring). Fornminnet på Rokkefjell er omtalt i planbeskrivelsen, og området reguleres til 
hensynssone H570, Bevaring kulturmiljø. 
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Norsk Maritimt Museum, e-post datert 04.02.2020 
- Har tidligere gjennomført arkeologiske registreringer under vann i Lundevågen. Det er ingen kjente 
freda kulturminner innenfor sjøområdet av plangrensa. Potensialet vurderes som begrensa og det vil 
ikke være behov for å gjennomføre en ny registrering inne i Lundevågen. 
- Kan bli behov for å foreta en arkeologisk registrering der sjøledningene skal ligge, men vil vurdere 
nærmere når det foreligger konkrete traseer. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Tas til etterretning. 
 
Agder Energi Nett AS, e-post datert 17.02.2020 
- Må ta hensyn til eksisterende anlegg i området, diverse høyspent- og lavspentanlegg (se 
kartvedlegg) 
- Info om byggeforbudssone. 
- Det er ikke kapasitet til 20-25 MW på det eksisterende 22KV-nettet i området. Det må enten bygges 
ny transformatorstasjon i Lundevågen (fra 300KV linjene) eller ny 22KV kabel til bestående 
transformatorstasjon Havik som da må utvides med ny transformator. Ber om at en tar kontakt for 
nærmere utredning. 
- Om inntegning på plankart: 
- Spenningsnivå skal ikke påføres 
- Kraftledninger på kart skal ha enhetlig utforming, uavhengig av forskjeller 
- Parallelle ledninger skal tegnes som en ledning 
- Høyspenningskabler under bakken tegnes ikke inn på kart 
- Viser til forskrifter 
- Arealer som skal brukes til stasjoner settes av til formål Bebyggelse og anlegg, underformål "Andre 
typer bebyggelse og anlegg". 
- Det må avklares tidlig hvordan tiltaket skal forsynes med strøm 
- Kostander for tiltak i strømforsyningsnettet tilknyttet utbygginga må dekkes av utbygger 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Administrasjonen har påpekt at trafostasjoner og byggeforbudssoner skal 
medtas i plankartet. Synes ivaretatt. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Baring AS har hatt kontakt med Agder Energi. Behovet for kraft og forholdet til eksisterende anlegg er 
omtalt i planbeskrivelsen. Videre tas merknaden til etterretning. 
Eksisterende trafoanlegg er vist i plankartet, og det er lagt inn 5 meter byggegrense rundt byggene. 
Dersom anlegg i området må flyttes som del av utbygging skal dette gjøres etter avtale med Agder 
Energi. Dette er sikret i bestemmelsene. 
 
Barn og unges talsperson, Farsund kommune, e-post datert 18.02.2020 
«Området, som er tenkt utbygd for industri, med bl.a. småbåthavn, industribygg og lagringsplass 
synes i utgangspunktet å ha liten innvirkning på barn og unges oppvekstmiljø og levekår. 
Både under og etter byggeperioden bør likevel særskilte hensyn tas med henblikk på at: 
- Det er et stort boligområde i umiddelbar nærhet hvor mange barn og unge er bosatt. 
- Gang og sykkelstien nær planområdet blir brukt når barn og unge skal gå/sykle til kommunens 
idrettsanlegg ved Alcoa miljøpark. 
- Mange barn og unge er selv eiere av småbåter og vil ferdes i området. Det bør dermed også 
tilrettelegges for sikkerhetstiltak med tanke på barn og unge fra sjøsiden.» 
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Viktig at barn og unges interesser blir ivaretatt og tatt med i planprosessen 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Administrasjonen påpeker at småbåter ikke skal ferdes i området.  
Offentlige veier i området vil vurderes avstengt for allmenn ferdsel, reguleres av vegloven. (merk: 
tiltakshavers kommentar under synes ikke å være oppdatert iht. siste versjon av plankart, hvor fortau 
er tatt ut). 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Det etableres offentlige veier langs planområdet i vest (sørover til brua over Lundevågen) og nord 
(østover til næringsområdet øst for planområdet). Begge veilenkene vil ha fortau. Ferdsel og 
trafikksikkerhet er omtalt i planbeskrivelsen og konsekvensutredninga. 
 
Rosfjord Eiendom, e-post datert 14.02.2020 
Viser til eiendommer de eier (Montér Farsund), vist med blått omriss på kartet under, samt 
linje/område for planlagt vei som er planlagt av kommunen, gul farge. Viktig av veien etableres 
(tungtrafikk/varelevering byggevare). Tilkomst til eiendommen er vist med tre blå parallelle streker 
på kartet. 

 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Det er lagt opp til adkomst fra øst som skissert. Vei forbi Rokkefjell er ikke 
medtatt da det er behov for dette arealet til næring og tilkomst nord-sør er lagt vest i plankartet. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Planforslaget viser ikke vei som vist i skissa. Det har vært flere runder på dette med kommunen. 
Hovedtilkomst til eiendommen vil fortsatt være fra øst, som dagens situasjon. 
 
Lundevågveien 11 Eiendom AS, e-post datert 20.02.2020  
Kommunen har anlagt vei over sørlig del av eiendommen (5/31). Veien må fortsatt være 
tilgjengelig/kommunal vei.  
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Synes ivaretatt. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Det vil fortsatt være veitilkomst til eiendommen fra sør.  
 
Alf Magne Ubostad, e-post/brev datert 19.02.2020  
Mener Rokkefjellet bør bevares. Har vært i kontakt med flere naboer som er enige i at området må 
bevares. Skjermer mot innsyn til/fra industriområdet samt fungerer som naturlig støyskjerm. Finnes 
fornminner i området. Vedlegg til brevet inneholder informasjon om Rokkefjell samt noe historie. 
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Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Innspill synes ivaretatt. 
 
Forslagsstillers kommentar:  
Området (Rokkefjell) reguleres som friområde med hensynssone H550 landskap for å bevare dagens 
situasjon. Videre reguleres gravminnet på Rokkefjell med hensynssone H730 båndlegging etter lov om 
kulturminner. 
 
Ane Grete Larsen, e-post/brev datert 17.02.2020 
Eier fritidseiendommen 2/199. Bruker båt som ligger i Haugestranda (havn). 
Bobestyrer på 10/17,22 og 2/3 (foreldrenes gård, dødsbo) som har rettigheter til å ta tang og tare og 
skjellsand på Husebysanden. Ber om at konsekvenser for påvirkning på området (ytre miljø, 
fremkommelighet og sikkerhet) blir utredet. Protesterer på utslipp ved Einarsneset (viser til kart på 
side 7 i planinitiativet) pga. påvirkning på badevannskvalitet. Ber om å bli orientert videre i 
prosessen. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Det vises til vedlagt planbeskrivelse.  Vil bli orientert iht. PBL. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Konsekvenser av planforslaget er vurdert i planbeskrivelsens kapittel 7 og i konsekvensutredninga. 
Planforslaget med utredninger gjøres offentlig ved at det sendes til kommunen for behandling. 
 
Per Nyvoll, Lista Invest AS, e-post 07.03.2020 
Viser til at ved kjøp av eiendommen var det en forutsetning at de hadde tilkomst til kaianlegg uten å 
måtte kjøre ut på hovedvegen. Kartvedlegg viser ønska vegtrasé for tilkomst til tomt og havn. 
 
 

 
 
Asplan Viak AS på vegne av Lista Invest AS: 
Ønsker at nye avkjørsler til eiendommen som vist i vedlegg (se under) blir lagt inn i planen. 
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Forslagsstillers kommentar:  
Det er avklart med kommunen at dette forholdet må løses mellom grunneier og kommunen, og at det 
ikke tas med i denne planen. 
 
Kommentar fra administrasjonen:  
Vegadkomst til sjø som ønsket vil være mulig i nytt plankart.  
Når det gjelder ønske om adkomst til parkering på taket mener administrasjonen at dette må gjøres i 
en egen søknad ut av hensyn til antall avkjørsler i dette området og trafikkforhold/sikkerhet. 
(Prosjektet bør planlegges slik at 2 avkjørsler reduseres til 1). 
 
Farsund fortøyningsselskap/FFS Marine AS, e-post/brev datert 14.09.2020 
FFS leier i dag et område som blir berørt av utbyggingen både på land og i sjøområdet av Farsund 
Havnevesen, og har 5 store skip fortøyd ved havna i planområdet. De mener planforslaget krever at 
disse skipene må relokaliseres, og sier at kommunen ikke har andre egnede områder i dag. De har 
planer og forventning til utvidelse av virksomheten, og vil da trenge ankringsareal til flere skip. Det er 
investert mye, og virksomheten gir ringvirkninger til store deler av næringslivet i området. 
FFS savner en redegjøring for hvordan eksisterende industri er tenkt håndtert/videført, og er 
bekymret for videre drift. 
Det er behov for framkommelighet og effektiv logistikk for flytting av utstyr over broen til begge sider 
av Lundevågen. Lastene som flyttes er tunge, og anlegg må dimensjoneres deretter. Kaier i området 
må være tilgjengelige. 
Rørledninger i Lundevågen vil gjøre det umulig å ankre og fortøye ev. rigg i området. En sier fjerning 
av Håøyflua ble gjort for å tillate større skip å anløpe Lundevågen, og at begrensninger på ankring er i 
konflikt med dette. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Det er en overordnet målsetning at omregulering av områder skal medføre minst mulig konsekvenser 
for eksisterende virksomheter. FFS kommer med høyst reelle bekymringer, da med særlig henblikk på 
konflikt vedrørende fremtidig bruk av indre havn i Lundevågen og transport gjennom området. 
Administrasjonen vil mene at planforslaget som nå legges frem har en løsning hva gjelder transport 
gjennom område, noe gitt at foreslåtte endringer vedtas. Det legges dog opp til at transporten 
gjennom området vil kunne bli begrenset i kortere perioder og regulert med port/avstenging.  
Når det gjelder bruk av havneområde og en mulig konflikt mellom fremtidig tilflott til kai og ankring 
av skip er dette noe som i all hovedsak vil bli styrt av havne og farvannsloven i neste instans. Det vises 
til avsnitt for vurderinger. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Se kommentar under oppsummering av ASCOs innspill nedenfor. 
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ASCO Norge, e-post datert 08.09.2020 
Det etterlyses en tydeliggjøring av hvordan etablering av tiltaket er vurdert å påvirke allerede 
eksisterende industri i nærområdet, og en vektlegger følgende tema: 
- Eventuell luktproblematikk knyttet til anlegget. 
- Tiltakets planlagte bruk av areal og kaiområder, trafikk i farleden og indre havn. Det argumenteres 
for at alle kaier i Lundevågen bør være offentlige for å legge til rette for god utnyttelse og flerbruk av 
kaiareal. 
- For ASCO er det viktig å fortsatt kunne drive forflytning av tungt havneutstyr og motorredskap 
mellom de ulike kaier i hele Lundevågen, på avlukket havneområde - utenfor offentlig vei. Maskiner 
og last som skal transporteres mellom havnene er svært tunge, og krever vegbredde på 12 - 15 meter 
for å ivareta sikkerhet og fremkommelighet. En kan i dag ved å forflytte seg over broa over 
Lundevågen unngå å bruke offentlig veinett for denne transporten. Denne funksjonen er viktig å 
ivareta. 
- Tiltakets arealbruk i Lundevågen, sett opp imot den øvrige tilgang på opparbeidet næringsareal med 
umiddelbar nærhet til kai. Dette med tanke på eventuell fremtidig utvidelse av arealer tilknyttet 
ASCO, samt også Farsund kommunes mulighet for ytterligere utvidelse av havna ifbm fremtidig 
næringsutvikling. 
 
Forslagsstillers kommentar til både ASCO og FFS: 
Tiltakshaver har hatt flere møter med kommunen for å komme fram til løsninger som ivaretar 
innspillene fra både Asco og FFS. Det har også vært egne møter med begge disse firmaene for å 
diskutere ulike løsninger som vil være fordelaktig for begge parter. Planforslaget som nå legges fram, 
mener vi imøtekommer de merknadene som både Asco og FFS hadde til den forrige innsendingen. Det 
ligger imidlertid implisitt i planene at deler av opplagsaktiviteten i Lundevågen må flyttes når ny kai 
bygges på nordsiden av vågen. Dette for å sikre tilflott til ny kai samt tilstrekkelig manøvreringsareal 
for kaiområdene innerst i Lundevågen. 
Når det gjelder merknader knyttet til legging av sjøledninger i Lundevågen, henvises det til vedlagte 
konsekvensutredning, tema havner og sjøtrafikk. 
- Luktproblematikk er omtalt under punkt 7.8.2 i planbeskrivelsen (dette dokumentet). 
- Kaien vil være offentlig, men det er i samtaler med kommunen avklart at tiltakshaver vil få eksklusiv 
rett til tilgang på deler av kaiområdet. En eksklusiv rett til kaiområdet er viktig for en effektiv 
produksjon ved anlegget. Det vil ved lossing av forbåter og lasting av brønnbåter være avgjørende at 
det er en god logistikk mellom kaiområdet og resten av produksjon. I slike perioder vil det være mye 
intern trafikk mellom produksjonshallene og kaiområdet. Kryssende trafikk vil derfor være uheldig – 
også ut fra et sikkerhetshensyn (HMS) til medarbeidere. Videre er det ut fra hygieniske forhold og de 
krav som Mattilsynet har til sikker håndtering av matproduksjon, viktig at tiltakshaver har kontroll 
med aktiviteten på denne delen av kaiområdet. Selve kaifronten er forlenget både mot vest og øst slik 
at deler av kaien kan disponeres av havnevesenet. En løsning som beskrevet vil sikre en god 
kommunikasjon mellom kaiområdene på nord- og sørsiden av Lundevågen. 
- Veier i planområdet er vist som offentlige, med veibredde 7 meter og byggegrenser på 4 meter på 
hver side, til sammen 15 meter fri bredde. Det er sikret i bestemmelsene at det ikke kan plasseres 
installasjoner eller anlegg høyere enn 2 meter i denne sona. Veganlegget skal dimensjoneres for 
nødvendig last. Tiltakshaver mener at transportbehovet som Asco og FFS har over kaiområdet, er løst 
på en god måte ved at det er lagt veg over kaiområdet. I følge Asco og FFS benyttes det uregistrerte 
kjøretøy (terminaltraktorer) for deler av denne transporten. Det er derfor viktig at veien over 
kaiområdet er stengt for generell publikumstrafikk. Dette kan gjøres med bommer, tilsvarende som i 
dag begrenser trafikken over brua. 
- Prioritering av type arealbruk og virksomheter i området avgjøres av kommunen. Havnefunksjoner 
og påvirkning av planforslaget er omtalt er konsekvensutredninga, tema havner og sjøtrafikk. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Administrasjonen har i planprosessen påpekt at lukt er en problemstilling som må utredes godt. 
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Administrasjonen mener at dette synes tilstrekkelig utredet i planbeskrivelsen til at det kan sendes på 
offentlig ettersyn. For transport gjennom planområdet og tilgang til kai vises det til kommentar til FFS 
og vurderinger under. 
 

Vurdering 
Planforslaget som fremmes har til hensikt å tilrettelegge for landbasert fiskeoppdrett på ett stort 
område avsatt til næring og industri i Lundevågen. Området har i stor grad stått brakk i flere år, men 
man ser og at det gradvis fylles med diverse næringsvirksomhet. 
 
Det er langt fra uproblematisk å legge en slik næring i dette området og det er mange konsekvenser 
som må vurderes nøye, både planfaglige og samfunnsmessige, for eksempel:  

- Arealet ligger tett på boligbebyggelse og annen næring. Vil vi få problemer med lukt? 
- Næringen stiller høye krav til matsikkerhet. Vil restriksjonene gå utover eksisterende næring 

og hindre logistikk i lundevågen? 
- Planforslaget utvider gjeldene landområdet noe. Det medfører en reduksjon av fritt areal i 

sjø. Hva med manøvreringsmulighetene innerst i Lundevågen? Og sett i lys av planlagt ny 
kaifront på sørsiden av Lundevågen? 

 
Det er ved en slik etablering også problemstillinger utenfor planområdet som må løses, som tilførsel 
og utslipp av vann.  
 
I den anledning har administrasjonen tatt høyde for og bedt om at planforslaget utarbeides på en slik 
måte at det ikke utelukkende kan benyttes til landbasert fiskeoppdrett, men at det utformes optimalt 
og universelt med henblikk på næring og industrimuligheter.  
Slik administrasjonen ser det må kai, bakarealet til denne samt veger i området være regulert til 
offentlig formål. 
 
Vi ser det nødvendig å påpeke at administrasjonen ikke har uttalt at Baring skal få eksklusiv rett til kai 
i planområdet slik de skriver i planbeskrivelsen og sine kommentarer over. Vi har uttalt at Baring kan 
ta dette spørsmålet opp med kommunen som eier, ettersom prioritering på bruk av offentlige arealer 
ikke reguleres gjennom reguleringsplan. 
 
Hvordan forholdene vil bli for fremtidig oppankring og en evt. videreføring av dagens bruk er helt 
avhengig av hvilken del av fremtidig kai som blir brukt til hva. Slik administrasjonen ser det vil det 
være mulig å kombinere samt kontrollere dette i noen grad slik at konsekvensene blir mindre for 
gjeldene bruk av området.  
 
Administrasjonen har ved flere anledninger påpekt hvilke hensyn og krav som skal tas med i 
planforslaget. De fleste har nå kommet med; men vi ser det som nødvendig å fremme noen forslag til 
endringer før planen sendes på offentlig ettersyn. 

• Vi anser det som svært viktig å få med at kai og bakarealet til kaien skal være offentlig. 

• For areal inn mot offentlig vei er det nødvendig med bestemmelser, slik at det ikke kan 
oppføres hindringer for godstransport. 

• Vi vil foreslå å spisse bestemmelsene for parkering noe, slik at disse skal være lettere å 
etterfølge.  

 
Administrasjonen vil anbefale at planforslaget sendes på offentlig ettersyn etter at de endringer som 
fremkommer av forslag til vedtak er utført i plankart og bestemmelser. 
 
RETT UTSKRIFT, DATO 21.desember.2020 
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