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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  20/01162-30 
Saksbehandler Øystein Bekkevold 
 
 
 
 

Ny 1.gangsbehandling PlanID 4206 16200 områdeplan Lista Renewable Energypark 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Utvalg for teknisk 02.03.2021 17/21 

 
 

Utvalg for teknisk har behandlet saken i møte 02.03.2021 sak 17/21 
 

Møtebehandling 

Prosjektleder Jørgen Tjørhom orienterte før behandling av saken.  
 

Votering 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Utvalg for teknisk sitt vedtak:  

Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til 
«områdeplan Lista Renewable Energypark PlanID 16200» med tilhørende 
bestemmelser begge datert 7.4.2020 og sist revidert 15.2.2021 ut til offentlig ettersyn. 
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Ny 1.gangsbehandling PlanID 4206 16200 områdeplan Lista Renewable Energypark 

 

Rådmannens innstilling: 
Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til 
«områdeplan Lista Renewable Energypark PlanID 16200» med tilhørende 
bestemmelser begge datert 7.4.2020 og sist revidert 15.2.2021 ut til offentlig ettersyn. 

Vedlegg 

00 Planbeskrivelse med KU, rev. 15.02.2021 
reguleringsplan_15.02.21 
01 Forslag til Reguleringsbestemmelser 15.02.2021 
03TERRATEKNIKK 02-2021 - Planlegging på Lista flystasjon - nåverdi og 
erstatningsområder 
04 Grønttema plan, dat. 15.02.2021 
05 Arkeologisk Rapport Lista lufththavn 2020. Fase 1 &amp; 2, ferdig 
06 Trafikkanalyse Lista Renewable park - rev.01 
07 VAO-rammeplan Lista Renewable Energy Park_med vedlegg 
08 Vannforskriften § 12_161020 
09 Ku_fugl 15.02.2021 
10 Ku naturmiljø 
11 Ku_naturressurser_12_02_21 
12 Ku_kulturminner_12_02_21 
13 Lista_Forurenset grunn_Historisk kartlegging 
14 Lista_Geonotat-001 
15 Lista_Geonotat-002 
16 Lista_Notat klimagassutslipp_Hellemyra_20.03.2020_Ferdig 
17 Lista_Rapport_Naturmiljo, dat. 14.12.2018 
18 Lista_Rapport_Overvann_Flom_001 
19 ROS-analyse_rev. 30.4.2018 
20 Oppsummering av innspill_planoppstart.PDF 
21 Uttalelser varsel om oppstart_samlet 
23 Lista_Rapport_Flomkartlegging_002 
Leveranse Områdeplan for Lista Renewable Energy park 8 
000_førstegangsbehandling av 5.5.2020 
Planforslaget for Lista Renewable Energypark trekkes 

 

Saken kort fortalt 
Forslag til «områdeplan Lista Renewable Energypark» med tilhørende bestemmelser begge datert 
7.4.2020 med revisjon av 15.2.2021 fremmes med dette for ny 1.gangsbehandling. 
 

Saksgang 
Teknisk utvalg vedtok med hjemmel i plan og bygningsloven § 12.2 som sak 17/63 den 
11.5.2017 at det kan utarbeides et forslag til områderegulering for deler av Lista fly og 
næringspark. Dette under forutsetning at det ble skrivet kontrakt. Kontrakt ble skrevet 
21.4.2017. 
 
Det ble foretatt behandling av planforslag datert 7.4.2020 den 5.5.2020. 
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Teknisk utvalgs vedtak - 05.05.2020: 
Teknisk utvalg vedtar med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til «områdeplan 
Lista Renewable Energypark» med tilhørende bestemmelser begge datert 7.4.2020 ut til offentlig 
ettersyn. 
 
Planforslaget ble lagt til offentlig ettersyn på hjemmesiden til farsund kommune og med brev til 
berørte parter og offentlige myndigheter i 6 uker med frist for innspill 17.6.2020. 
 
Planforslaget ble i brev til Statsforvalteren i Agder den 31.8.2020 trukket av Farsund kommune slik at 
det kunne justeres iht foreløpige innspill fra Statsforvalteren i Agder mottatt 12.6.2020. 
 
Vedlagt planforslaget er redigert i henhold til innspill fra Statsforvalteren i Agder. Administrasjonen 
har vurdert det slik at endringene krever ny 1.gangsbehandling.  
 
Alle innspill til varsel om oppstart ble gjennomgått i behandlingen av 5.5.2020 og vurderingen av 
disse kan leses i vedlegg «000_førstegangsbehandling av 5.5.2020». Disse gjentas ikke her. 
 

Innspill til offentlig ettersyn 
Innspill til offentlig ettersyn med frist 17.6.2020 er kort gjengitt med kommentar fra 
administrasjonen. De er vedlagt i sin helhet.  
Dersom vedlagt planforslag vedtas lagt ut til nytt offentlig ettersyn vil det bli mulighet for å komme 
med nye innspill i høringsperioden for alle berørte parter.  
 
Agder fylkeskommune ba i brev datert 15.5.2020 om utsatt frist for å behandle saken i 
fylkesutvalget. 
Høringsfristen for Agder Fylkeskommune på områderegulering Lista Renewable Energy Park Ble 
forlenget tom 12.9.2020 i brev datert 8.6.2020. 
 
Statsforvalteren i Agder ba i brev av 9.6.2020 om utsatt frist til 3.7.2020.  
Farsund kommune innvilget utsettelse til 3.7.2020 i brev datert 9.6.2020. 
 
Statsforvalteren i Agder ba i brev datert 1.7.2020 om ytterligere utsatt høringsfrist. 
Farsund kommune ga i brev datert 1.7.2020 utsatt frist for Statsforvalteren i Agder til 1.9.2020. 
 
Statens vegvesen leverte innspill den 25.5.2020. 
Utdrag, forkortet: 
Eventuelle utbedringer av dagens kryss med fylkesveg må avklares med Agder fylkes-kommune. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning  
 
Brannvesenet Sør IKS leverte innspill 29.5.2020 
De kommenterer følgende tema. Utdrag, forkortet. 
Høyderedskap: 
Sett i lys av denne nyetableringen på Lista, vil vi herved varsle et fremtidig behov for høyderedskap i 
denne delen av vår brannregion. 
Plassering av brannstasjon: 
Nå som det etableres stor industri ved Lista flystasjon bør kommunen også se på muligheter for å 
regulere inn en brannstasjon i området ved Lista Renewable Park. 
Risiko og sårbarhetsvurdering 

• Brann i datasenter 
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• Ulykke med tungtransport ved anleggsfase 

• Akutt utslipp av diesel 

• Akutt utslipp av ammoniakk 

• Skade på kulturminner 
Det må sikres at brannvesenet er utstyrt og øvet for å kunne håndtere disse hendelsene. 
Slokkevannskapasitet 
Brannvesenet forutsetter at det blir tilstrekkelig kapasitet på slokkevannet - både for brannslokking 
og sprinkling. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Vi tar innspillet til Brannvesenet til etterretning.  
Med henblikk på høyderedskap og kapasiteten til brannvesenet iht til ROS så er ikke dette noe som 
behandles i denne sammenheng og må løftes i andre instanser. 
Ett behov for ny brannstasjon er det evt. hensiktsmessig å vurdere ettersom området utbygges. 
Tidsperspektivet for når og om ett slik behov vil inntreffe er svært vanskelig å fastslå. Brannstasjon til 
industrivern dekkes for øvrig av industriformålet, og trenger intet eget formål.   
Slokkevannskapasitet vil bli ivaretatt ved byggesak. 
 
Ove Ringdal, Leder av fiskeutvalget, leverte 9.6.2020 merknader til planforslaget på vegne av Farsund 
og Lyngdal JFF   
De skriver, utdrag, konklusjon: 
1) I reguleringsplanen er viktigheten av Frøylandvassdraget som gyte og oppvekstområde for 
anadrome (laks og sjøørret) laksefisk ikke dokumentert, og planen er derfor svært mangelfull på 
dette området.  
2) Det er heller ikke gjort noen vurderinger i forhold til vannforskriften.  
3) Utbyggerne må derfor komme med nøye planer for hvordan de skal ta vare på vassdraget både i 
forhold til fisk, vannkvalitet og vannføring.  
4) Det bør også utføres en ROS analyse i forhold til vannkvalitet, vannføring og fisk i 
Frøylandvassdraget.  
5) Ved en fornuftig planlegging vil Frøylandvassdraget kunne bli en flott attraksjon der det går 
gjennom sentrale deler av planområdet, med oppgang av både laks og sjøørret.  
6) Vi har arbeidet mye i vassdraget både med vannkvalitet og fisk, og er selvsagt behjelpelig med å 
utarbeide en god plan som tar vare på dette spesielle vassdraget med en unik sjøørretpopulasjon. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Takker for ett godt og faglig innspill. Vi henviser til revidert planforslag hvor det er gjort endringer av 
betydning for naturmangfoldet i planområdet. 
 
Ernst Ivar Oseassen brev datert 14.9.2020 
Kort gjengitt, forkortet: 
«har en sterk innsigelse til forslaget i reguleringsplanen om å disponere min eiendom G.nr 26 Br.nr 
23 til industriformål. Min eiendom skal IKKE reguleres vekk fra LNF område». 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Innspillet ble besvart av saksbehandler i brev av 16.9.2020 
Hei, Takk for innspill til offentlig ettersyn. Det vil bli medtatt og vurdert ved 2.gangsbehandling til 
høsten. Som det står i saksbehandlingen du har fått tilsendt med offentlig ettersyn så har 
administrasjonen gjort følgende vurdering av ditt første innspill: 
Ernst Oseassen, datert 17.11.17: 
Grunneier ønsker at dagens situasjon med LNF-formål opprettholdes for hans eiendom og 
eiendommen på gnr 26 bnr 23. Videre ønsker han en konsekvensutredning for landbruk på 26/23. 
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Ønsker at det vurderes alternativer for å opprettholde dagens situasjon på Gnr.26 Bnr.23 med tanke 
på min landbruks-forskning. 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Gnr/bnr 26/23 har ikke fått endret formål, men det er inntegnet eksisterende veg 
(kryss Oreveien) over eiendommen. Administrasjonen kan ikke se at forslaget vil medføre 
konsekvenser som fryktet i innspill. Konsekvenser for landbruksareal er inngående debattert og 
utredet, jmf. Vedlegg, KU. 
Vi kan for øvrig ikke se at planforslaget innehar noen endringer for eiendom Gnr/bnr 26/23 i forhold 
til gjeldene regulering, utover at eksisterende veisystem blir inntegnet. 
Dersom fremtidig bruk av området gir påfølgende økt trafikk som krever tilrettelegging av 
infrastruktur og andre tiltak utenfor planområdet, vil dette bli behandlet i henhold, mhp på aktuelle 
problemstillinger.  
 
Innspill fra Geir Grimsby leder Norsk Ornitologisk forening, Lister lokallag datert 15.6.2020 
Forkortet, konklusjon: 
Myr og våtmarksområder har en avgjørende betydning for fugleliv og naturmangfold. Arter som 
brushane, sørlig myrsnipe og heilo har allerede forsvunnet som hekkefugl fra Lista og tidligere tallrike 
arter som vipe, storspove, enkeltbekkasin og rødstilk er alle i dramatisk tilbakegang. 
Våtmarksområdene på Lista er under stadig press, noe som denne reguleringsplanen tydelig viser. 
Levevilkårene for en lang rekke fuglearter på Lista, hvorav en rekke er rødlistede og truede arter, vil 
bli dramatisk forverret dersom ovenstående beskrevne tre delområder blir nedbygget. Dette 
negative forholdet mener vi utgjør en klar konflikt med Naturmangfoldlovens § 4 og 5 – 
forvaltningsmål som stadfester: 
«Forvaltningsmålet for mangfoldet av naturtyper skal ivaretas innenfor deres naturlige 
utbredelsesområde og med det artsmangfoldet som kjennetegner den enkelte naturtype. 
Forvaltningsmålet for artene er at artene skal ivaretas slik at de fins i levedyktige bestander i deres 
naturlige utbredelsesområder og at de øvrige økologiske betingelser som de er avhengige av 
ivaretas». 
Vi mener at Flat-Lista med sitt egenartede landskap og spesielle natur er feil plass å anlegge et 
industriområde av en slik gedigen størrelse. Vi er overbevist om at både naturmangfold,fugleliv, 
landskaps- og naturopplevelser vil bli sterkt skadelidende om dette forslaget til ny reguleringsplan 
blir godkjent i sin helhet. 
Vi mener på grunnlag av ovenstående beskrivelser at i det minste Hellemyra, våtmarksområdet sør 
for Vestre Ringvei og Slevdalsmyr-området må bestå i naturlig tilstand. Vi foreslår derfor at disse tre 
områdene må reguleres inn som LNF-områder i kommende reguleringsplan. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Takker for ett godt og faglig innspill. Vi henviser til revidert planforslag hvor det er gjort endringer av 
stor betydning for fugleliv og naturmangfold. Det vises særlig til KU som nå inneholder en oppdatert 
vurdering av fugl i planområdet. 
 
Innspill fra Agder Energi Nett AS ved Helge Olsen datert 16.6.2020 
Ingen av våre nettstasjoner er inntegnet på plankartet som energianlegg. Vi ønsker at plasseringen av 
alle våre nettstasjoner blir sikret gjennom områdeplanen ved at det blir avsatt arealformål 
energianlegg for disse og at dette blir beskrevet i reguleringsbestemmelsene med 5m 
byggeforbudssone fra yttervegg nettstasjon. Videre ønsker vi at det beskrives tydeligere ar det kan 
bygges frittstående nettstasjoner i feltene BAA1 til BAA11 og at dette arealet ikke inngår i tillatt BYE. 
Kommentar til punkt 3.7 Elektromagnetiske felt. 
Enkelte nettstasjoner kan være nødvendig å sette inne i bygningsmassen på grunn av effektbehov til 
bygningen. Dette må være tillatt. Foreslår at teksten i dette punktet kan endres til: Nyanlegg av 
trafoer, nettstasjoner og høyspente ledninger/kabler skal plasseres minimum 5 
meter fra rom med varig opphold. 



  side 6 av 6 

 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Det vises til revidert planforslag. 
 
Innspill fra Odny Karin Mathisen datert 17.6.2020 
Er bekymret for følgende, utdrag, forkortet: 
1. Konstant industristøy 
2. Annleggsperiodestøy (over mange år) 
3. Giftutslipp (for eksempel Ammoniakk) 
4. Ubehagelig lukt utslipp 
5. Tap av LNF-område 
6. Ødeleggelse av resterende våtmark og myr 
7. CO2 utslipp 
8. Tap av fugleliv 
9. Tap av rekreasjonsområde 
10. Tap av mulighet for sykkelferdselsgjennomgang 
11. Høyde på bygninger 
12. Tap av det åpne Lista 12-16-20 meter høye bygninger vil kunne sees fra store deler av Lista. 
13. Tap av kulturhistoriske verdier 
14. Utslipp av bakterier fra kjøleanlegg 
15. Potensielt terrormål 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Farsund kommune er opptatt av at alle disse momentene skal ivaretas på best 
mulig måte gjennom planforslaget og fremtidig byggesaksbehandling. Det vises til revidert 
planforslag som har omfattende aktuelle endringer. 
 

Endringer i planforslaget og vurdering 
Planforslaget er omfattende endret fra 1.gangsbehandlingen 5.5.2020 og må derfor ha nytt offentlig 
ettersyn ved slikt vedtak. 
Endringene er såpass omfattende at administrasjonen anbefaler at det hele ses på med nye øyne i 
forhold til tidligere planforslag. Man kan spesielt merke seg: 

• Det er gjort en del mindre justeringer på volum av tillatt bygningsmasse. 

• De er gjort omfattende endringene for å ivareta naturmangfoldet i planområdet og da særlig 
fuglelivet, se konsekvensutredning og planbeskrivelse.  

• Utnyttelsesgraden er kraftig justert i flere av områdene med hensikt å ivareta 
naturmangfoldet. 

 
Med de endringene som er utført mener administrasjonen at viktige innspill med særlig henblikk på 
naturmangfold er godt ivaretatt. 
 

Administrasjonens anbefaling 
Administrasjonen vil anbefale at planforslaget sendes på offentlig ettersyn slik det foreligger. 
 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 8.mars.2021 
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