
 

 

 

 

 

 

C:\Docserver\00000000-0000-0000-0000-000000000001\Working\add4cec5-e645-4655-aaab-

4a95deb645c8\241737_1_0.DOCX 

Side 1 av 23 

 

Detaljreguleringsplan for gnr. 212/10 og del av 212/1 
Langøy Midtre i Farsund 
 
Plan ID: 04411 
Arkiv saksnr: 20/01337 
 
 

Planbeskrivelse 
Dato:   24.11.2020 
Revidert:    

 
 
 

 
  



 

 Side 2 av 23 

 

 

INNHOLD 
 

1 INNLEDNING .........................................................................................................................................4 

1.1 BAKGRUNN FOR DETALJREGULERINGSPLAN .......................................................................................................... 4 

1.2 FORSLAGSTILLER .......................................................................................................................................................... 4 

1.3 PLANEN FREMMES I HENHOLD TIL PBL § 12.15 ................................................................................................. 4 

1.4 KONSEKVENSUTREDNING ........................................................................................................................................... 4 

2 GJELDENDE PLANSTATUS ................................................................................................................5 

2.1 STATLIGE FØRINGER .................................................................................................................................................... 5 

2.2 AREALDELEN AV KOMMUNEPLANEN ....................................................................................................................... 5 

2.3 REGULERINGSPLAN ...................................................................................................................................................... 5 

2.4 ANDRE PLANER.............................................................................................................................................................. 5 

3 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET.........................................................5 

3.1 SØRSTRANDA ................................................................................................................................................................. 5 

3.2 EKSISTERENDE BEBYGGELSE I PLANOMRÅDET ..................................................................................................... 6 

3.3 GRUNNEIERFORHOLD .................................................................................................................................................. 6 

3.4 EKSISTERENDE NATURKVALITETER......................................................................................................................... 7 

3.5 REGISTRERTE ARTER ................................................................................................................................................... 7 

3.6 KULTURMINNER ............................................................................................................................................................ 8 

3.7 FORHOLD FOR BARN OG UNGE ................................................................................................................................... 8 

3.8 TEKNISK INFRASTRUKTUR.......................................................................................................................................... 8 

4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET...............................................................................................8 

4.1 PLANAVGRENSNINGEN ................................................................................................................................................ 8 

4.2 PLANENS HOVEDINNHOLD.......................................................................................................................................... 9 

4.3 AREALBRUK ................................................................................................................................................................. 10 

4.4 BESKRIVELSE AV TILTAKET ..................................................................................................................................... 10 

4.5 SOL / SKYGGEVIRKNING ........................................................................................................................................... 11 

4.6 GRAD AV UTNYTTELSE .............................................................................................................................................. 11 

4.7 STIER ............................................................................................................................................................................. 13 

4.8 TEKNISK INFRASTRUKTUR....................................................................................................................................... 13 

4.8.1 Vann og avløp .................................................................................................................................................. 13 

4.8.2 EL-forsyning ..................................................................................................................................................... 14 

4.8.3 Avfallshåndtering/renovasjon ................................................................................................................ 14 



 

 Side 3 av 23 

 

4.9 STEDSNAVN ................................................................................................................................................................. 14 

4.10 UNIVERSELL UTFORMING OG KRAV OM TILGJENGELIGHET ......................................................................... 14 

4.11 BARN OG UNGES INTERESSER ............................................................................................................................. 14 

4.12 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE .................................................................................................................... 14 

4.13 VURDERING AV SKREDFARE – SAMMENDRAG AV RAPPORT FRA ARENTZ OG KJELLESVIG ................. 14 

4.14 FORURENSNING I GRUNNEN - MILJØSANERING .............................................................................................. 17 

4.15 HAVNIVÅSTIGNING ................................................................................................................................................ 17 

4.16 NATURMANGFOLD................................................................................................................................................. 18 

4.17 KULTURMINNER .................................................................................................................................................... 18 

4.18 LYD OG STØY ........................................................................................................................................................... 18 

4.19 FORURENSNING, ENERGIFORBRUK OG LUKT .................................................................................................. 19 

4.20 FOTO FØR OG NÅ.................................................................................................................................................... 19 

5 GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN ....... 20 

6 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING ............................................................................................... 20 

6.1 VARSEL OM OPPSTART .............................................................................................................................................. 20 

6.2 MØTER .......................................................................................................................................................................... 20 

6.3 MEDVIRKNING. ........................................................................................................................................................... 20 

7 MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLAN ............................................................... 20 

7.1 INNKOMNE MERKNADER .......................................................................................................................................... 20 

7.1.1 Fylkesmannen i Agder,  brev datert 08.07.2020.............................................................................. 20 

7.1.2 Agder Fylkeskommune, brev av 12.08.2020...................................................................................... 21 

7.1.3 Kystverket Sørøst, brev av 06.07.2020 ................................................................................................. 21 

7.1.4 Fiskeridirektoratet – forvaltningsseksjonen i region Sør, brev av 19.01.2018 ................. 21 

7.1.5 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE, brev datert 08.07.2020 .................................. 21 

7.1.6 Agder Energi Nett AS, e-post fra Helge Olsen 01.07.2020 .......................................................... 22 

7.1.7 Farsund Advokatene AS v/ Frank Johansen pva.  Roar Ånensen, Brev av 10.08.2020 .. 22 

8 FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET ....................................................... 23 

9 VEDLEGG ............................................................................................................................................ 23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Side 4 av 23 

 

 

 

 

1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for detaljreguleringsplan 
Fylkesmannen har i brev av 17.02.2020 opphevet Farsund kommunens vedtak av 29.08.2019 om 

tillatelse til oppføring av hytte og diverse terrengarbeider på gnr/bnr. 212/10 Langøy.  

Fylkesmannens vedtak medfører at kommunens tillatelse til Svein Arne Theodorsen om 

oppføring av hytte med mer ikke er gyldig og må omsøkes på nytt. Det vises også til 

fylkesmannens brev av 18.03.2019 samt kommunens vedtak av 24.05.2016, 09.07.2017 og 

17.09.2018 med tilhørende søknader og korrespondanse for et fullstendig bilde av saken.  

 

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak og returnerer saken til kommunen for ny behandling 

og påpeker at søknaden må bringes inn på rett spor, både når det gjelder søknad/dokumentasjon 

og saksbehandling. På denne bakgrunn fremmes det herved detaljreguleringsplan for gnr/bnr. 

212/10 og deler av 212/1.    

1.2 Forslagstiller 
Planforslaget er utarbeidet av SPISS Arkitektur & Plan AS og fremmes på vegne av Svein Arne 

Theodorsen og Britt Randby Theodorsen som tiltakshavere og eiere av 212/10.    

 

Eierne av 212/1 samtykker i planarbeidet og er innforstått med at planen også omfatter deler av 

deres eiendom.  Eierne av 212/1 er Gunhild T. Moltubak, Ingvild Theodorsen Dahl og Sigrid 

Theodorsen Langøy som også er tiltakshaveres døtre.  

 

1.3 Planen fremmes i henhold til PBL § 12.15 

§ 12-15.Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad 
Dersom kommunen og den private part finner det hensiktsmessig kan søknad om byggetillatelse behandles 
felles med privat forslag om reguleringsplan. I slike tilfeller gjelder reglene for reguleringsplaner om varsling, 
uttalelsesfrist, adressat for uttalelsene og saksbehandlingsfrister for begge vedtakene. Avgjørelsen av 
plansaken og byggesaken fattes i egne vedtak. 

Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for utbygging i samsvar med 
Langøyplanen der det innenfor regulert byggeområde kan oppføres flere nye hytter. Hytte og 
terrengarbeider på gnr/bnr. 212/10 er detaljprosjektert. Disse tiltakene søkes godkjent etter PBL § 
12.15.  
 
Ytre rammer for planlagt hytte og opparbeidelse av terreng m.m.  framgår av vedlegg til 
planforslaget. Tegninger med snitt, fasader og situasjonsplan følger saken og gjelder som 
nabovarsel. Når planen er vedtatt, kan byggesøknad behandles uten ytterligere nabovarsling.    

1.4 Konsekvensutredning 
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. Det vises til Forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven av 01.07.2017, og 
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detaljreguleringen omfatter ikke tiltak av tilstrekkelig omfang til at det det utløser krav om 
konsekvensutredning. Reguleringen omfatter heller ikke tiltak nevnt i vedlegg til forskrift del I og II 
(forhold som alltid skal konsekvensutredes)  
 

2 GJELDENDE PLANSTATUS  

2.1 Statlige føringer 
Nasjonale føringer og retningslinjer legges til grunn for planarbeidet. Planområdet ligger innenfor 
100 metersbeltet mot sjø og vassdrag. I Langøyplanen fra 1993 er byggeområder vist uten 
byggelinjer. Krav om byggelinje mot sjø og generelt for planlagte tiltak innarbeides i ny plan.   

2.2 Arealdelen av kommuneplanen 

Kommuneplan for Farsund henviser til vedtatt reguleringsplan «Langøyplanen», som gjeldende 
for arealdisponering på Langøy.  

2.3 Reguleringsplan  
Reguleringsplan for Langøy, plan ID nr 04400, vedtatt 22.06.1993 er gjeldende plan.  Vedtatt 
plan har krav om bebyggelsesplan før det kan gis tillatelse til tiltak.  Ved revisjon av PBL er 
bebyggelsesplan tatt ut som planbegrep og erstattes med detaljreguleringsplan.   
 
Plankrav i overordnet plan er bakgrunn for foreliggende detaljplan.  

2.4 Andre planer  
Det er påbegynt detaljregulering for del av gnr/bnr. 212/3. (Hovedbruk øst for 212/1) Planarbeidet 
her gjelder endringer av tidligere vedtatt detaljplan for 212/3.  Denne planen er med stor avstand 
til foreliggende plan og planområdene grenser ikke inntil hverandre. Det er ikke varslet noe 
grunnlag for å samordne planforslagene, og planarbeidet gjennomføres som to separate planer.  
  
 

3 BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET 

3.1 Sørstranda 
Sørstranda er fra gammelt av havn for hovedbruk gnr/bnr. 212/1 på Midtre Langøy. De to øvrige 
hovedbrukene, 212/2 og 212/3 har også tilkomst til havna, men på sine separate teiger. Dette er 
mindre teiger. Teig utgått fra 212/2 er 212/14 og fra denne er det fradelt to tomter henholdsvis 
212/38 og 212/39 som begge er bebygd med hytter.  212/3 disponerer sjøbod og båtplass øst i 
bukta. Sørstranda ligger på sørsiden av øya og er den største bukta på denne siden av øya.  
Havet står hardt på, men Sørstranda er skjermet av Øygardsholmen, og den gamle bebyggelsen 
langs stranda vitner om at det tross alt er en beskyttet havn.  
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3.2 Eksisterende bebyggelse i planområdet 
Opprinnelig bebyggelse har vært sjøhus og flere naust/sjøboder knyttet til bruk av Sørstranda 
som havn.  Noen av disse er fortsatt intakt.   
 
Ved generasjonsskifte på 212/1 overtok Håkon Theodorsen bruket og da fikk hans søsken 
utparsellert hver sin hyttetomt.  Noen av tomtene ble bebygd tidlig på 50 og 60 tallet, mens andre 
er bebygd i senere tid.  Når Langøyplanen ble vedtatt var det i tillegg til hovedhuset på 212/1 
bygd 6 hytter utgått fra dette bruket, til sammen 7 eksisterende hytter / fritidsboliger.   
 
På teigen som opprinnelig var del av 212/2, nå 212/14 er det skilt ut to hyttetomter som begge er 
bebygd.  I Sørstranda er det 9 eksisterende hytter inkludert hytte på 212/10 som er revet, men 
som her søkes erstattet med ny.  Hyttene er gjennomgående modernisert og er med BYA fra ca. 
80-110 m2.  Det er gjennomgående gitt dispensasjon fra plankravet for hytter oppført etter at 
Langøyplanen ble vedtatt i 1993.  
 

3.3 Grunneierforhold 
212/1 disponerer det meste av 
arealet og strandlinjen i 
Sørstranda.  212/ 2 kommer ned til 
sjøen med en relativt smal teig i 
nord, innerst i bukta.  Den bratte 
strandlinjen og fjellet mot øst ved 
innseiling i bukta eies av 212/3 
som også disponerer  parsell med 
påstående naust i østre del av 
bukta.  
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3.4 Eksisterende naturkvaliteter   
Terrenget preges av fjell i dagen med en del ur og stein. Løsmasser er med grunn dybde til fjell 
og bevokst med busker og løvtrær. Det er noen større løvtrær som osp og eik på lune partier inn 
mot fjellveggen mot nord. Landskapet er delvis kultivert og kulturlandskapselementer som 
steingjerder, stier, gangveier og brygger er synlige i landskapet. Det er noe gjengrodd slåttemark 
og beite, men ellers typisk kystnatur med fjell i dagen, løvskog på grunn jord, busker og 
Langmark.  
 
 
 

 
 

3.5 Registrerte arter 
Det er ikke registrert arter av nasjonal forvaltningsinteresse på eller ved planområdet.   
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3.6 Kulturminner 
Det er registrert automatisk fredede kulturminner som 
grenser inn i byggeområdet Bm3 i Langøyplanen.  
Området ligger nordvest for tomt 212/10 og strekker 
seg innover mot fjellveggen bakenfor.  Det er trolig 
funn av flintavslag som indikerer bruk av området til 
fangst eller bosetting i steinalder som utløser 
fredningen. Registrert kulturminneområde ligger 
utenfor omsøkte plan.  
 
Det er ikke kjente kulturminner under vann.  
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Forhold for barn og unge 
Innenfor planområdet er det ikke registrert spesielle områder knyttet til barn og unges bruk for lek 
og ballspill, barnetråkk, «trehytter» eller annen bruk av betydning for barn og unge.  
 
Hyttelivet knytter familier sammen på tvers av generasjoner. Frittliggende hytter med nærhet til 
naturområder, brygger og sjø vurderes som stimulerende og godt egnet for barn og unges 
oppvekstsvilkår. For de aller minste barna vil terrasse / uteområde i tilknytning til hyttene være 
trygge leke og oppholdsareal. 

3.8 Teknisk infrastruktur 
Agder Energi Nett har lavspent strømnett til hyttene i området, både luftspenn og kabler i bakken.  
 
Det er etablert privat avløpsledning i Sørstranda der flere grunneiere har gått sammen om 
avløpsledning som leder gråvann ut på dypt vann. Hyttene har egne septiktanker tilknyttet 
fellesledningen. Vannforsyning skjer fra borehull eller brønn.  
 
 

4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

4.1 Planavgrensningen   
Planområdet er i hovedsak samsvarende med området det er varslet oppstart for. Reduksjon av 
planområdet mot øst er vurdert i forhold til planlagte tiltak, reguleringsmessig status for 
tilgrensende områder og behov for omregulering av disse.   
 
Mot vest avgrenses planen langs eiendomsgrensen mot 212/14, 212/38 og 212/39 
Møt nord følger reguleringsgrensen formålsgrenser for byggeområde Bm3 i Langøyplanen.  
Mot øst følger planen eiendomsgrense mot 212/29 og videre i nordøstlig regning til 
formålsgrensen for byggeområde i Langøyplanen.  Det foreligger privatrettslig avtale om at 
området nordvest for 212/29 ikke skal bebygges, og dette området er tatt ut av planen.  
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4.2 Planens hovedinnhold 

Hensikten med planen er å legge til rette for gjenoppføring av hytte på gnr. 212 / bnr. 10, samt 
terrengbearbeiding og oppføring av støttemurer som også omfatter deler av 212 / 1.  Planen 
omfatter tiltak som framgår av situasjonsplan og øvrige tegninger vedlagt plandokumentene. 
Disse tiltakene fremmes i samsvar med PBL § 12.15 og planforslaget gjelder også som 
nabovarsel.   
 
Planen legger til rette for ny hytte på 212/1.  Her kan masseutskifting og grunnarbeider utføres 
innenfor angitt byggegrense. Tomten kan planeres med høydeavvik inntil 1,2 meter i forhold til 
gjennomsnittlig eksisterende terreng.  
 
Tiltak som også inngår i planen er naust/sjøboder, terrasser, badestamp/boblebad, 
flytebrygge/badeflåte og flaggstenger tillates og framgår av situasjonsplan. Utenom 
Naust/sjøbod er planens intensjon at disse kan oppføres uten ytterligere søknad og tillatelse.  
 
 
Reguleringsplanen skal avklare: 
 
• Plankrav i overordnet plan /Krav i Langøyplanen om utarbeidelse av bebyggelsesplan. 

• Bygging innenfor 100 metersbeltet mot sjø – det mangler byggelinje i gjeldende plan.  

• Grad av utnyttelse – Utnyttelsesgrad justeres i forhold til Langøyplanen der bl.a. bod og 

utestue under terrasse er medregnet i samlet BYA  

• Etasjetall – Loft inngår med måleverdig areal.  

• Gesimshøyde – moderat høyere enn fastsatt i reguleringsbestemmelsene for Langøyplanen.  

• Plan og Bygningsloven (PBL) § 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra vei og 

nabogrense. Støttemurer tillates nærmere nabogrense enn 4 meter.    
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4.3 Arealbruk 
 
Arealformål som inngår i planen: 

 
 
Grad av utnyttelse defineres som bebygd areal.   
Hytter skal tilpasses innenfor byggegrense. Plassering og utforming av hytte på 212/10 framgår 
av situasjonsplan og tegninger som følger som vedlegg til planen. Hytte på 212/1 plassers 
innenfor hensynsone «midlertidig deponi».   
Høydebegrensninger framgår av reguleringsbestemmelsene.  
 

4.4 Beskrivelse av tiltaket 
Det søkes om oppføring av ny hytte tilpasset på tomten der den gamle hytten var plassert. 

Opparbeidelse av terreng med forstøtningsmurer i naturstein og med planert terrassering og 

skråkanter inngår. Bod plassert nær eiendomsgrensen mot øst på tomta inngår. Det samme 

gjelder terrasse med inngang til loftsetasjen. Overdekket areal under terrasse tillates innglasset 

med foldedører eller skyvedører i glass.   

Støttemurer og terreng skal bearbeides og midlertidig lagrede steinmasser skal fjernes slik at 

høyde på murer blir lavere enn de framstår i dag. Høyde på forstøtningsmur vil også bli redusert 

ved at det i overgangen mellom støttemur og planerte flater anlegges skråbakke som tilsåes med 

gress eller beplantes med lavtvoksende busker. Ved foten av støttemurene beplantes med 

busker, stedegne klatreplanter og/eller trær. Vegetasjonen skal bidra til å dempe virkningen av 

terrengbearbeidingen og til et helhetlig inntrykk av landskapsbildet.   

 

Hytta blir med hovedetasje og loft. Det tillates måleverdig areal på loft, inntil 50% av 

underliggende etasje. Hytta utformes med saltak. Gulv på hovedetasje blir i samme høyde som 

tidligere hytte. Mønehøyde, gesimshøyde og takvinkel er moderat høyere enn generelle 

bestemmelser fastsatt i overordnet plan.    

 

I den grad ferdigstilling av tiltaket resulterer i overskuddsmasse kan disse deponeres innenfor 

byggegrense som angitt på kart.  Deponert masse skal anordnes slik at tomta framstår som 

ordnet og ryddig.  
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4.5 Sol / skyggevirkning 
Det er utarbeidet sol-skyggeillustrasjoner 
som viser hvordan planlagt utbygging 
påvirker solforholdene på forskjellige 
dager og klokkeslett.   Ingen naboer eller 
andre er negativt berørt av 
skyggevirkninger.    
 
Ny bebyggelse ligger bakenfor og 
høyere enn eksisterende bebyggelse og 
medfører ingen sikthindring eller tap av 
utsikt.  Det blir noe innsyn fra ny 
bebyggelse til baksiden av bebyggelsen 
foran. Det er likevel slik at 
nabobebyggelsen foran har tilgjengelig 
uteplass mot sør og vest som vender 
bort fra omsøkte hytter og dermed ikke 
påvirkes av innsyn i nevneverdig grad.  
   
 
 

4.6 Grad av utnyttelse 
 

Antall hytter 
I gjeldende plan for Langøy er grad av utnyttelse definert med antall nye hytter totalt på øya og 
dette er spesifisert ved at det for de fleste hovedbruk kan oppføres 6 nye hytter. I tillegg til nye 
hytter inngår eksisterende hytter som var oppført før Langøyplanen ble vedtatt. 
(reguleringsbestemmelsen pkt. 2.3 i «Langøyplanen»)   
 
Det kan bygges 6 nye hytter pr hovedbruk.  Dette gjelder likt for 212/1, 212/2 og 212/3  
Eksisterende hytter (før planen er vedtatt) inngår også i planen. 212/1 hadde 7 eksisterende 
hytter/fritidshus som inngår, 212/2 hadde 5 eksisterende og 212/3 hadde ett eksisterende 
fritidshus som inngikk i tillegg til 6 nye hytter for hvert av disse brukene.   
 
Detter er spesifisert i tabell 2.3.2 i Langøyplanen, men her er det to skrivefeil.  
 
I tabell 2.3.2 er det ikke samsvar mellom opplysning i kolonne 1, 2 og 3. I første kolonne er 
gnr/bnr. 212/1 og 212/2 byttet om.  I kolonne 3 er det angitt 6 eksisterende hytter og 1 ny hytte på 
gnr/bnr. 212/3.   
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Svein Arne Theodorsen var eier av gnr/bnr. 212/1 og Marius Larsen var på dette tidspunkt eier av 
gnr/bnr. 212/2.  Antall eksisterende hytter som inngikk i Langøyplanen er som følger: 
 
 

Oversikt over 7 eksisterende hytter på 212/1: 

A. 1 stk. - Huset på 212/1 
B. Hytte til Sigrid Tønnessen, nå 212/15 
C. Hytte til Anna Martinsen, nå 212/29  
D. Hytte til Telly Kristiansen, nå 212/10 (revet og gjenoppføres etter denne plan) 
E. Hytte til Torleif Langøy, nå 212/ 8  
F. Hytte til Emma Pedersen, nå 212/9 
G. 1 stk. – Hytte, daværende eier: Olav Abrahamsen, nå Ernst T. Abrahamsen 212/7 

 
 

De 5 eksisterende hyttene på 212/2 er: 

A. 1 stk. – Huset på 212, 2   
B. Johan Ludvig Schiørn (nå Chris Voss),  
C. Gismervik 
D. Mette Heimdal 
E. 1 stk. hytte i Sørstranda, eier Fritz Aanensen, dette var bua til 212, 2. 

 
 
I henhold til Langøyplanen kan uthus/låve/fjøs innenfor område regulert til spesialområde 
kulturhistorisk bygningsmiljø SFm1-3 omdisponeres til fritidsformål/anneks. Det er også gitt 
tillatelse til gjenoppføring av nye bygg på gamle murer. I noen tilfeller er slike bygninger også 
tillatt fradelt som egen bruksenhet uten at de inngår i ny bebyggelse.  For 212/1 er låve innenfor 
BFm3 gjenoppført. Eksisterende sjøbod i Sørstranda er godkjent for overnatting/ beboelse 
innenfor gitte rammer. Nærmere avklaring hvorvidt bruken skal endres til hytte er til behandling 
som egen sak.  
 
Hytte gnr 212/28 eier Ernst Abrahamsen, er ny hytte som er utgått fra 212/1. Hytte på 212/1 som 
inngår i denne planen blir også en av de nye hyttene som utgår fra 212/1. Ut fra dette kan det 
oppføres ytterligere 3-4 nye hytter som utgår fra 212/1.   
 
 
Grad av utnyttelse for hver hytte: 
I Langøyplanen er grad av utnyttelse for hver hytte som følger: 
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Ny hytte på 212/10 søkes oppført med 110m2 samlet BYA. Dette gjelder samlet for hytte, 
bod/anneks og overbygd uteplass under veranda med inngang til loft.   
 
 

4.7 Stier 
I planområdet er det flere stier, og disse er avmerket på kart. Gjennom sedvane er disse stiene 

tilgjengelig både for de som har hytter i området og for bruk i tråd med allemannsretten. 

Fra den offentlige veien ved huset på 212/1 er det åpent for ferdsel over jordet sør for huset, kalt 

Langåkeren. Sør på Langåkeren går det to stier videre, den ene i sørlig retning til sjøen og den 

andre i østlig retning.   

1. Fra sør på Langåkeren og østover er det til de tre hyttene 212/10, 212/29 og 212/15 

fra ca. 1950 innarbeidet en sti, deler av denne stien er i planområdet. 

2. Fra sør på Langåkeren og sørover er det sti/gangvei ned til brygger og sjøbuer, denne 

stien/gangveien er utbedret og blir ytterligere oppgradert for allmenn ferdsel bl.a. 

gjennom drenering. Bredde er tilpasset framkommelighet med rullestol, men uten at 

det er mulig å oppnå universell utforming for stigning og dekke.  

3. Fra sistnevnte sti er det lagt til rette for ferdsel langs sjøen i tråd med allemannsretten, 

jf. følgende tekst på skjøter for fradelte brygger fra 212/1: «Det må ikke gjøres noe 

som er til hinder for allmenn ferdsel langs sjøen.» 

4. Mellom stiene nevnt ovenfor (punkt 1 og 2) blir det nå lagt til rette for en ny sti på skrå 

nord-vest for hytte på 212/10 i planområdet. 

5. Fra stien fra sør på Langåkeren og sørover (punkt 2) er det sti nord for Aanonsens 

hytter – 212/38 og 212/39 og videre på vestsiden av Sørstranda. Første delen av 

denne stien er i planområdet.  

  

4.8 Teknisk infrastruktur 

4.8.1 Vann og avløp 

Det vises til beskrivelse av løsning for vann og avløp under eksisterende forhold.  Det er etablert 
septiktank og avløp fra 212/10 og ledning er ført og klargjort for videre tilkopling til felles 
avløpsledning som er ført ut på dypt vann. Dette i henhold til utslippstillatelse.  
 
Ved opparbeidelse av støttemurer og terrengarbeider er overvann ledet til samlekum med 
overvannsledning direkte til sjø.  Dette medfører at vannsig inn på gangvei og på 
naboeiendommene avledes til sjø og fare for flom/overvann på denne eiendommen er betydelig 
redusert.  
 
Vannforsyning skjer fra brønn/kilde med naturlig tilsig. Ny hytte til erstatning for den som er revet 
medfører ingen store endringer med hensyn til behov for vannforsyningen.  
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4.8.2 EL-forsyning 

Eksisterende EL-forsyning er tilstrekkelig for utbyggingen. Abonnement fra tidligere hytte 
overføres ny hytte på 212/10.   Eventuell forsterking / omlegging av inntakskabler vurderes i 
detaljprosjektet.  Det er ingen kjente forhold som tilsier store effektbehov ved ny bebyggelse.  

4.8.3 Avfallshåndtering/renovasjon 

Kommunen har etablert kommunal hytterenovasjon.  Bruker må da levere søppel i utplasserte 
avfallskontainere på fastlandet.     

4.9 Stedsnavn 
Eksisterende navn er Langøy Midtre eller Midtre Langøy.  Nærmere stedsangivelse Sørstranda.  
Det er ikke veinavn eller husnummerering på Langøy.  Bruk av gnr/bnr. foreslås for nøyaktig 
stedsangivelse.   

4.10 Universell utforming og krav om tilgjengelighet 
Terreng og topografi tilsier at universell utforming av uteareal, gangveier og adkomst ikke er 
mulig.  
Hytter har ikke krav om universell utforming og det stilles ikke krav ut over det som fragår av TEK 
17.  Sti/ gangvei utformes tilstrekkelig avrettet slik at det er mulig framkomst med terrenggående 
rullestol eller lignende. Eksisterende brygger i naturstein og betong beholdes med dagens 
utforming.  Flytebrygge eller badeflåte kan anlegges slik at adkomst og/eller bading gjøres lettere.   

4.11 Barn og unges interesser 
Barn og unges interesser er ikke negativt berørt. Hensikten med reguleringen er frittliggende 
hytter med tilhørende uteareal.  Formål og bruk ligger til rette for at unge og gamle og på tvers av 
generasjoner finner sammen i felles aktiviteter.  Hyttelivet medfører generelt gode rekreative 
opplevelser og spesielt for barn er dette av stor verdi, også med sikte på å tilegne seg kunnskap 
om natur og naturbaserte aktiviteter. Utbyggingen omfatter ikke arealer brukt til lek, opphold eller 
rekreasjon.  

4.12 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det er utført analyse av risiko og sårbarhet (ROS). Grunnforholdene anses gode relatert til de 
aktuelle tiltakene.  
 
ROS analyse med oversikt over forhold som er vurdert følger vedlagt. Gjennomgangen av 
naturfare, menneske- og virksomhetsbaserte farer viser at området har høy sikkerhet. 
Farekategorier som er kartlagt er ivaretatt i reguleringsplanen.  
 
NVE påpeker rasfare, flomfare og sikkerhet i forhold til byggegrunn. 
Det vises til rapport av 13.11.2020 fra Arentz og Kjellesvig  dokumentnr. 1951-01 ved  Peter 
Arentz som har foretatt befaring i planområdet og vurdert skredfare og  steinsprang i området.    
 

4.13 Vurdering av skredfare – Sammendrag av rapport fra Arentz og Kjellesvig  
Viser til NVEs innspill av 08.07.2020 - Varsel om oppstart – Detaljreguleringsplan for  
gnr. 212 bnr. 10 og 1, Langøy Midtre, PlanID04411 – Farsund kommune, med henvisning til pbl. 
hvor det settes tydelige krav til sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og 
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utbygging, og hvor byggeteknisk forskrift (TEK 17) kap. 7 utdyper dette i forhold til flom, erosjon 
og skredfare. 
I denne forbindelse har Arentz & Kjellesvig AS, på oppdrag for Svein Arne Theodorsen, utført en 
skredfaglig vurdering av de to nevnte tomteområdene med utgangspunkt i forslag til plassering av 
nye hytter som vist på detaljreguleringsplan fra Spiss Arkitektur & Plan AS, se figur 2. 
Den 29.10.2020 ble det foretatt befaring av det aktuelle området med tanke på en risiko- og 
sårbarhetsanalyse relatert til rasfare. Krav til sikkerhetsnivå for byggverk i forhold til skredfare er 
fastsatt i TEK17 §7-3. Tilfredsstillende sikkerhet mot skred er angitt som en største nominell årlig 
sannsynlighet for skred. 
Sikkerhetsklasse S2 omfatter for eksempel byggverk der det normalt oppholder seg maksimum 
25 personer, eller der det er middels økonomiske eller andre samfunnsmessige konsekvenser. 
Byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er bl.a. enebolig, tomannsbolig og enebolig i 
kjede/rekkehus/boligblokk/fritidsbolig med maksimum 10 boenheter. Byggverk i sikkerhetsklasse 
S2 skal som hovedregel plasseres slik at sannsynligheten for skred er mindre enn 1/1000. For 
bygninger i sikkerhetsklasse S2 kan kravet til sikkerhet for uteareal reduseres til sikkerhetsnivået 
som er angitt for sikkerhetsklasse S1 (1/100). Dette fordi eksponeringstiden for personer, og 
dermed faren for liv og helse, normalt vil være vesentlig lavere utenfor bygningene. 
 
Til utredningen er det lagt til grunn: 

• NVE`s «Retningslinje nr.2/2011 Flaum og skredfare i arealplaner» 
• NVE`s «Veileder nr.8/2014 Sikkerhet mot skred i bratt terreng. Kartlegging av skredfare i 

arealplanlegging og byggesak». 
• NVE`s faresonekart for snøskred og steinsprang, TEK 17§7-3 og Direktoratets for byggkvalitets 

veiledning til denne. 
• Kvartærgeologiske kart fra NGU 
• Feltobservasjoner 
• Klimatiske data fra eklima.met.no 

 

Sikring mot snøskred: 

Viser til vår redegjørelse under kap.3.2. s.12.-13 

Av historiske hendelser er det ikke gitt opplysninger om at snøskred, hverken våte-, tørre-, 
flakskred eller sørpeskred, har utgjort noen risiko for disse etablerte tomteområdene. Her 
forutsettes imidlertid at skogen på oversiden av de lokale fjellskrentene beholdes urørte. 
Vår konklusjon er at både terreng- og klimaforhold tilsier at snøskred er lite relevant i dette 
området og er ikke dimensjonerende for hensynssonen som fremgår av faresonekartet vist under 
kap. Sammendrag og konklusjon. Vi anser derfor det omsøkte tomteområde for å ligge utenfor 
fare for alle typer snøskred.  
Det må bemerkes at skogen på oversiden av de lokale fjellskrentene er medvirkende til at snø og 
snøskavler ikke vil legge seg langs fjellkanten. Dersom skogen i disse aktuelle områdene blir 
fjernet, vil dette kunne endre de gitte forutsetninger. 
Basert på disse forutsetninger, anser vi det omsøkte tomteområde 212/10 og terrenget videre 

mot øst merket 212/1 for å ligge utenfor fare for alle typer snøskred. 

 

Sikring mot steinsprang: 

Viser til vår redegjørelse under kap.3.3 s.14-18.  
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Fjellskråningen bak eiendom 212/10: 

Hele fjellskråningen bak denne eiendommen, over en lengde på ca. 30m, må i tillegg til de 

anviste løse stein, kontrolleres nærmere for mulig flere løse stein. Det er entreprenøren i 

prosjektet som må ta ansvaret for å se over hele området og besørge tilfredsstillende rensk. 

Dette er helt avgjørende, da utløpsområde fra slike frittliggende steinsprang ellers vill kunne 

strekke seg til forbi den planlagte hytteplasseringen på tomten. Disse forutsetningene er lagt til 

grunn ved plassering av den viste hensynssonen på faresonekartet. Dersom avvik fra disse 

kravene til fjellrensk av løse stein i skråningen, vil dette kunne endre de gitte forutsetninger. 

 

Fjellskråningen bak eiendom 212/1 – Deponi / Oppfylling 1: 

Vi har vurdert at eventuelle utfall fra den bratte fjellsiden bak denne eiendommen vil falle ned og 

miste sin bevegelsesenergi i ura på undersiden. Dette er lagt til grunn ved beregning av den viste 

hensynssonen som fremkommer på faresonekartet under kap. sammendrag. 

Vi stiller derfor krav til at all steinmateriale som ligger i skråningen langs foten av den loddrette 

fjellsiden og ned til gangstien, over en lengde på ca. 30m, må beholdes urørt. Dersom disse 

steinmaterialene blir fjernet, vil dette kunne endre de gitte forutsetninger. 

 

Faresonekart for sikkerhetsklasse S2, basert på steinsprang: 

  
 

Basert på de ovennevnte vurderinger og forutsetninger, kan vi herved bekrefte at den delen av 
tomtene som ligger på utsiden av den markerte hensynssonen på faresonekartet, vil ligge utenfor 
faresone for snøskred og steinsprang med årlig sannsynlighet mindre enn 1/1000(S2).  
Det bekreftes videre at hensynssonen som er markert, gjelder årlig nominell sannsynlighet større 
enn 1/1000 og er i sin helhet basert på steinsprang.  
 

212/10 

212/1 212/39 

212/38 

1 
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Forslagstillers kommentar: 
Forutsetninger i rapporten innarbeides i tillatelser og ved gjennomføring av tiltakene. 
Fjellskråningen ligger utenfor planområdet for detaljplanen, men er regulert til friluftsområde i 
Langøyplanen der natur og vegetasjon skal bevares. Langøyplanen ivaretar de hensyn som 
forutsettes i rapporten. Planområdet for denne plan opprettholdes som varslet ved oppstart.  
 

4.14 Forurensning i grunnen - miljøsanering 
Det er ikke kjennskap til forurensende masser eller masser som medfører forurenset avrenning.  
Det er ikke påregnelig at inngrep i grunnen vil medføre forurensning som følge av inngrepet. 
 
Tidligere hytte på 212/10 er revet i samsvar med tillatelse. Planen omfatter ikke andre  
rivningsarbeider.   
 

4.15 Havnivåstigning 
Forhold knyttet til havnivåstigning er vurdert og rapport” Havnivå og stormflo” fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2016 er lagt til grunn for vurderingene.  
 
 

 
 
 
Det kan oppføres naust/sjøbod i henhold til plan. Dette er byggverk i sikkerhetsklasse F1 som 
omfatter byggverk med lite personopphold og små økonomiske eller andre samfunnsmessige 
konsekvenser. Terrenget heves og naust/sjøboder legges opp et nivå i forhold til eksisterende 
naust og på høyde med gulv i eksisterende hytte på naboeiendommen. Høyden ansees som 
sikring i forhold til stormflo og forventet bølgepåkjenning.  
 
Tabell hentet fra: https://www.kartverket.no/til-sjos/se-havniva/resultat?id=648#sealevel-tab 
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4.16 Naturmangfold  
I henhold til naturmangfoldloven § 7 vurderes planområdet etter prinsippene i § 8-12. 
Naturmangfold omfatter: Landskap, geologi, økosystem, naturtyper, arter og genetiske 
variasjoner innenfor artene  
 
Grunnforholdene er fjell i dagen, steinur og grunne løsmasser med jord og ur bevokst med gress, 
busker og trær, hovedsakelig løvskog.  
 
Innenfor eller i nærheten av planområdet er det ikke registreringer som indikerer naturtyper eller 
økosystem som etter naturmangfoldloven krever beskyttelse. Det er ikke kjennskap til viktige 
naturtyper eller truede og nær truede dyrearter innen planområdet. Ref.  (www.miljøstatus.no).  
 
Kunnskapsgrunnlaget etter § 8 vurderes som tilstrekkelig og står i et rimelig forhold til sakens 
omfang og karakter. Føre-var-prinsippet etter § 9 kommer derfor ikke til anvendelse. Foreslåtte 
inngrep vil ikke være i konflikt med intensjonen til naturmangfoldlovens § 10 og samlet belastning 
er akseptabel. Kostnader etter § 11 vurderes ikke å være aktuelt.   

4.17 Kulturminner 
I henhold til Kulturminnelovens § 9 er fylkeskommunen forpliktet til å undersøke om større private 
og offentlige tiltak kan komme i konflikt med hensynet til automatisk fredede kulturminner. 
Planområdet grenser inntil kulturminneområdet som er registrert i overordnet plan og berøres 
såldes ikke av utbyggingen.   
 
Tiltaket medfører ikke inngrep i sjø annet enn oppankring av badeflåte /flytebrygge.  Det er ikke 
kjent at det finnes kulturminner under vann, men eventuelle kulturminner under vann blir ikke 
berørt.  

4.18 Lyd og støy   
Det er ingen kjente støykilder som krever spesiell vurdering i forbindelse med tiltaket. 

http://www.miljøstatus.no/
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4.19 Forurensning, energiforbruk og lukt 
Hytte vil ikke forurense ut over normal avfallsproduksjon fra bruken til fritidsformål. Det er pliktig 
tilknytting/ abonnement til renovasjonsordning for fritidsbebyggelse i Farsund kommune.  Avfall i 
byggefasen skal bringes til godkjent deponi.  
 
Området er ikke utsatt for spesiell luftforurensning eller annen forurensning.  

4.20 Foto Før og nå 

 
 

 
Bilder øverst: Tidligere hytte som er revet.  
Bilde nederst: Dagens situasjon på tomta.  
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5 GJENNOMFØRING AV PLAN OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR KOMMUNEN 

Det er ikke behov for utbyggingsavtale. Det forventes ingen økonomiske konsekvenser for 
kommunen som følge av tiltaket.   
 
 

6 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

6.1 Varsel om oppstart 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet ble sendt til berørte, naboer, 
interesseorganisasjoner og offentlige etater 18.06.2020.  
 
Planarbeidet ble varslet med annonse i avisen Lister lørdag 20.06.2020.  
Frist for uttalelser var satt til 10.08.2020.  
 
Til varsel om oppstart er det mottatt 7 merknader fra offentlige og private. 
Merknader følger vedlagt og er kommentert i etterfølgende punkter.  

6.2 Møter  
Oppstartmøte med kommunens planavdeling ble avholdt 15.05.2020. 
Referat fra oppstartmøte datert samme dag følger vedlagt.  

6.3 Medvirkning.  
Det er invitert til møte/befaring på stedet ifm. varslingsperioden, uten at 
det er framkommet ønsker om dette fra noen part.  
 
 
         
        Annonsetekst i Lister 20.06.2020 
 
 

7 MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLAN  

7.1 Innkomne merknader  
Som svar på varsel om oppstart av planarbeidet er det kommet inn 7 innspill/merknader fra 

offentlige og private. Brev/merknad følger i sin helhet som vedlegg til planbeskrivelsen. 

Hovedinnhold er gjengitt i de følgende punktene og er kommentert.  

7.1.1 Fylkesmannen i Agder,  brev datert 08.07.2020 

Fylkesmannen viser til at planlagt bebyggelse og anlegg er i samsvar med arealbruk i overordnet 
plan.  FMA har ikke spesielle merknader til planarbeidet slik det er varslet.  FMA viser til sjekkliste 
for utarbeidelse av reguleringsplaner.  
 
Kommentar: 
FMA’s innspill tas til etterretning.   
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7.1.2  Agder Fylkeskommune, brev av 12.08.2020   

VAFK har ikke hatt merknader til tidligere omsøkte dispensasjon. Forhold til kulturminner på land 
er tidligere avklart i vedtatt plan, og det forutsettes at kulturminneområdet sikres i kommende 
plan.  
 
Norsk maritimt museum (NMM) påpeker at dersom det planlegges tiltak i sjø, så kan det 
påregnes krav om undervanns arkeologisk registrering. NMM ber om å få oversendt planen til 
uttalelse når den kommer på offentlig høring.  
 
Kommentar: 
Planavgrensningen medfører at kulturminneområde på land ligger utenfor planen og området 
berøres ikke av planlagte tiltak.  Tiltak i sjø er begrenset til anker/moring for fortøyning av 
badeflåte og båter og medfører ingen endring i forhold til dagens bruk.   
 

7.1.3 Kystverket Sørøst, brev av 06.07.2020 

I planområdet som er varslet inngår sjøområde. Det må redegjøres for konsekvenser for 
sjøfarende.  
 
Kommentar: 
Planområdet omfatter småbåthavn på land og i sjø.  Området er samme som i dag brukes til 
adkomst og fortøyning av båter. Det blir således ingen vesentlige endringer når det gjelder 
brygge og sjøområde.  Planforslaget skal ivareta merknad som er anført. 
 

7.1.4 Fiskeridirektoratet – forvaltningsseksjonen i region Sør, brev av 19.01.2018 

Det er ikke registrert nasjonale eller viktige regionale fiskeriinteresser i området. Det er heller ikke 
marine naturtyper eller marint biologisk mangfold som kommer i berøring med planene. 
Fiskeridirektoratet kan ikke se at tiltaket kommer i konflikt med interesser FD er satt til å ivareta, 
og har derfor ingen merknader. 
 
Kommentar: 
Innspill tas til etterretning.   
 

7.1.5 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE, brev datert 08.07.2020 

Skredfare: 
Plan og bygningsloven setter tydelige krav til sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved 
planlegging og utbygging, og TEK 17 kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og 
skredfare.  NVE Atlas viser at det kan være skredfare på det aktuelle området, på grunn av bratt 
terreng.  Deler av planområdet er under marin grense, men området består stort sett av bart fjell. 
NVE er ikke kjent med om det kan være kvikkleire i sjø.  
 
NVE oppfordrer til at skredfare vurderes opp mot krav i TEK 17 for de byggetillatelsene som 
planen legger til rette for.  Eventuelle fareområder avmerkes med hensynssone i plankartet. Det 
er også viktig å vurdere hvordan oppfylling av terreng kan gjennomføres uten fare for utglidninger 
eller påvirkning på naboeiendommer.  
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Overvann: 
Opparbeiding av nye tomter med tilhørende bebyggelse kan påvirke avrenning i et område. 
Avrenning ved kraftig nedbør kan ta nye veier som følge av terrengendringer. Kommunen er 
pliktig til å vurdere tilpasning til klimaendringer og legge til rette for helhetlig forvaltning av 
vannets kretsløp med nødvendig infrastruktur. PBL § 3-1 bokstav g og i.  
 
Konsesjonsplikt etter vannressursloven eller konflikt med kraftproduksjon oppstår ikke som følge 
av planen.    
 
NVE ønsker planen tilsendt ved offentlig ettersyn.  
 
Kommentar: 
Innspill tas til etterretning. Arentz og Kjellesvig v/ siv Ing., Petter Arentz har foretatt 
skredvurdering for steinsprang og snøskred i hht Tek 17 § 7-3.  Det vises til rapport med 
avklaring av sikringssone og sikringstiltak. Rapport følger vedlagt.  Hensynssone er innarbeidet i 
planen i samsvar med rapport.  
 
Byggegrunnen er steinmasser fundamentert direkte til fjell. Steinmasser og støttemurer vurderes 
som stabile og godt egnet sikker fundamentering av hytte. Fare for utglidning vurderes som liten. 
Langs foten av stenmur som følger stien fra sjøen og oppover langs 212/10 er det lagt perforert 
drensrør som leder bort mulig overvann fra stien og tilgrensende nabotomter på vestsiden av 
stien.   
 
Kommunen sender saken på offentlig høring og bes ivareta utsendelse til NVE. 
 

7.1.6 Agder Energi Nett AS, e-post fra Helge Olsen 01.07.2020  

AE-nett har oversendt kart som viser lavspent nett med jordkabel og luftspenn i området.  Det må 

tas hensyn til nettet ved etablering av tiltak.  

 

Kommentar: 
Innspill tas til etterretning.  Avstand fra planlagt hytte til luftspenn over eiendommen 212/10 er 
avklart i forhold til retningslinjer fra AE-nett.  
 

7.1.7 Farsund Advokatene AS v/ Frank Johansen pva.  Roar Ånensen, Brev av 

10.08.2020  

Det fremsettes påstand om at grad av utnyttelse i forhold til Langøyplanen overskrides. Gnr /bnr. 
212/1 kan etter Langøyplanen fradele 6 nye hytter. Frank Johansen hevder at dette antallet 
allerede er etablert.  

 
Kommentar: 
Grad av utnyttelse er redegjort for i planbeskrivelsen punkt 4.6 Påstand i brevet fra Frank 
Johansen medfører ikke riktighet.  
 
 



 

 Side 23 av 23 

 

8 FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET 

Etter utbyggers oppfatning er planforslaget utarbeidet i tråd med intensjoner i overordnet plan.  
Forslaget hensyntar de innspill som er mottatt ved varslet oppstart av plan. Forslaget vil etter vår 
mening ivareta de krav som stilles for detaljplan som grunnlag for tiltak som beskrevet.  
 
Planen fremmes som plan /prosjekt for hytte og terrengarbeider knyttet til hytte på 212/10.  Dette 
inkluderer oppfylling / planering av tomt på 212/1 hvor høyderegulering innenfor skravert område 
kan reguleres inntil 1,2 meter fra gjennomsnitt for dagens terrengnivå.  Det vises til PBL § 12-15. 
Sammen med planforslaget følger detaljerte tegninger for hytte på 212/10. Tegninger som følger 
planforslaget som vedlegg og som sendes på offentlig høring etter 1. gangs behandling gjelder 
som nabovarsel.  
 
Forslagsstiller er av den oppfatning at planen vil være et godt styringsredskap for utbyggingen i 
tråd med krav om mer detaljert plan slik det framgår i Langøyplanen.   
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Tegninger, 24.11.2020  
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Erik Tveit  
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