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SAKSUTSKRIFT 
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Saksbehandler Øystein Bekkevold 
 
 
 
 

1.gangsbehandling PlanID 4206 04411 reguleringsplan for Langøy midtre, gnr/bnr 212/10, 
1 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Utvalg for teknisk 26.01.2021 1/21 

 
 

Utvalg for teknisk har behandlet saken i møte 26.01.2021 sak 1/21 
 

Møtebehandling 

Enhetsleder Jan Hornung orienterte innledningsvis.  
 

Votering 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  
 

Utvalg for teknisk sitt vedtak:   

Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 og §12-15 å 
legge planforslag «Reguleringsplan for Langøy midtre,  gnr/bnr 212/10, 1» datert 
24.11.2020 med tilhørende bestemmelser revidert 13.1.2021 og 
byggesøknadstegninger ut til offentlig ettersyn. 
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1.gangsbehandling PlanID 4206 04411 reguleringsplan for Langøy midtre,  gnr/bnr 212/10, 
1, med byggesøknad. 

 

Rådmannens innstilling: 
Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 og §12-15 å 
legge planforslag «Reguleringsplan for Langøy midtre,  gnr/bnr 212/10, 1» datert 
24.11.2020 med tilhørende bestemmelser revidert 13.1.2021 og 
byggesøknadstegninger ut til offentlig ettersyn. 

Vedlegg 

Ettersendt 2 - Detaljreguleringsplan for gnr 212/10 og del av 212/1, Langøy Midtre 
Planbestemmelser20210113  BYA sjøboder presisert 
2255_Langøy Midtre 212-10 og1__planbeskrivelse_20201124.docx 
2255_ROS-analyse 20201124.doc 
Snitt 01 .pdf 
Plan 02 Hems.pdf 
Plan 01 1.etg.pdf 
Fasade 04 Sør.pdf 
Fasade 03 Øst.pdf 
Fasade 02 Nord.pdf 
Fasade 01 Vest.pdf 
A72-x03 Sol - Skygge - Mai.pdf 
A72-x02 Sol - Skygge.pdf 
A72-x01 Perspektiver.pdf 
A30-x01 Snitt Terreng.pdf 
A10-x05 Regulering - Foto.pdf 
A10-x04 Situasjonsplan - Deponi.pdf 
A10-x02 Situasjonsplan - A3.pdf 
A10-x01 Situasjonsplan.pdf 
1951-Svein Arne Theodorsen skredrapport gnr.212 bnr.10 og 1 i Farsund kommune.pdf 

 

Saken kort fortalt 
Fylkesmannen har i brev av 17.02.2020 opphevet Farsund kommunens vedtak av 29.08.2019 
omtillatelse til oppføring av hytte og diverse terrengarbeider på gnr/bnr. 212/10 Langøy. 
På denne bakgrunn fremmes det detaljreguleringsplan for gnr/bnr. 212/10 og deler av 212/1. 
 
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. 
 
Planen fremmes i henhold til PBL § 12.15, felles behandling av reguleringsplanforslag og 
byggesøknad.  
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. 
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KONSEKVENSUTREDNING 
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.  
 
GJELDENDE PLANSTATUS 
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. 
Gjeldene reguleringsplan for Langøy er plan ID nr 04400, vedtatt 22.06.1993. 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. 
 
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. 
 
BESKRIVELSE AV DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET 
Se vedlagt planbeskrivelse. 
 
KULTURMINNER 
Ingen registert konflikt. 
 
FORHOLD FOR BARN OG UNGE 
Ingen registert allmen bruk. 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. 
 
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. 
 
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.  
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• 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. 
 
RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 
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 
 
Det er i plankartet medtatt en Faresone - Ras- og skredfare (SOSI 310).  
Faremomenter for ved evt steinsprang og tiltak her- ligger i all hovedsak utenfor planområdet. 
 
ØVRIGE TEMA 
Vedlagt planbeskrivelse er svært innholdsrik og utdyper blant annet: 

• Beskrivelse av tiltaket 

• Sol / skyggevirkning 

• Grad av utnyttelse 

• Stier 

• Teknisk infrastruktur 

• EL-forsyning 

• Avfallshåndtering/renovasjon 

• Stedsnavn 

• Universell utforming og krav om tilgjengelighet 

• Barn og unges interesser 

• Forurensning i grunnen – miljøsanering 

• Havnivåstigning 

• Naturmangfold 

• Kulturminner 

• Lyd og støy 

• Forurensning, energiforbruk og lukt 
 

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING  
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.  
 
Oppstartmøte med kommunens planavdeling ble avholdt 15.05.2020.  
 
MERKNADER TIL VARSEL OM OPPSTART AV PLAN 
 
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 fra tiltakshaver:  
FMA’s innspill tas til etterretning. 
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Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
 
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 fra tiltakshaver:  
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. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
 
Kystverket Sørøst, brev av 06.07.2020 
I planområdet som er varslet inngår sjøområde. Det må redegjøres for konsekvenser for sjøfarende. 
 
Kommentar fra tiltakshaver: 
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. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Innspill synes ivaretatt. 
 
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 fra tiltakshaver:  
Innspill tas til etterretning. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
 
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 
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viktig å vurdere hvordan oppfylling av terreng kan gjennomføres uten fare for utglidninger eller 
påvirkning på naboeiendommer. 
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 fra tiltakshaver:  
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. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Innspill vil bli ivaretatt. 
 
 
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 fra tiltakshaver:  
Innspill tas til etterretning. Avstand fra planlagt hytte til luftspenn over eiendommen 212/10 er 
avklart i forhold til retningslinjer fra AE-nett. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
 
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 fra tiltakshaver: 
Grad av utnyttelse er redegjort for i planbeskrivelsen punkt 4.6 Påstand i brevet fra Frank Johansen 
medfører ikke riktighet. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Dette er fremmet som en egen plan og forholder seg da ikke til utnyttelsesgrad eller øvrige momenter 
i Langøyplanen, som ved ett endelig vedtak ikke lengre gjelder for det aktuelle planområdet. Det bør 
dog sees i sammenheng, og administrasjonen anser utnyttelsen i fremmet plan som tilrådelig. 
 
FORSLAGSSTILLERS VURDERING AV PLANFORSLAGET 
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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. 
 

Vurdering 
Det er gjort ett godt planarbeid og planbeskrivelsen samt andre vedlegg (snitt, sol/skygge, 
skredrapport mm)  gir ett solid grunnlag for å kunne anbefale at planforslaget legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Administrasjonen vil anbefale at planforslaget sendes til offentlig ettersyn slik det fremstår. 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 1.februar.2021 
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