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Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Utvalg for teknisk 02.03.2021 33/21 

2 Kommunestyret 18.03.2021 11/21 

 
 
 
2.gangsbehandling PlanID 4206 04015 reguleringsplan landbasert fiskeoppdrett Lundevågen 
 

 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 18.03.2021 sak 11/21 
 

Møtebehandling 
Øystein Bekkevold (R) ba kommunestyret vurdere hans habilitet i forbindelse med behandlingen av 
denne sak. Enstemmig inhabil, Bekkevold fratrådte møtet.  
 
Saksordfører: Øyvind Petterson 
 

Votering 
Teknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.  
 
Øystein Bekkevold tok sete igjen.  
 
 

Kommunestyrets vedtak  
Farsund kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 
planforslaget «PlanID 4206 04015 reguleringsplan landbasert fiskeoppdrett Lundevågen» 
med tilhørende bestemmelser, begge datert 11.11.2020 og revidert etter 
førstegangsbehandling 15.12.2020, med følgende endringer: 

1. Det legges til ett punkt 2.7 under 2. Fellesbestemmelser for hele planområdet: 2.7. 
Det skal tilstrebes universell utforming. 

2. Det legges til følgende setning under punkt 3.1.1: «Det skal være tilstrekkelig mulighet 
for ladning av EL-sykkel». 

3. Paragraf 3.1.1 andre ledd endres for å reflektere at område BN4 er endret til 
godslager. Setning: «Området BN2-4 reguleres til næringsformål». Endres til: 
«Området BN2-3 reguleres til næringsformål». 

4. § 6.1.1. Havneområde i sjø (VHS) endres fra: «Området skal være med på å sikre 
tilkomst til kai (SK) og næringsområdene BN2 og BN3. I området kan det etableres 
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nødvendige ledninger til anlegget». Til: «Innenfor området skal det være tilkomst til 
kai (o_SK)». 

5. Det legges til en ny rekkefølgebestemmelse som § 8.7, under nytt punkt: 

Før igangsettingstillatelse gis 

8.7 tiltaksplan for håndtering av masser og plan for håndtering av plantemateriell som 
beskrevet i § 2.4 skal godkjennes av miljøansvarlig i Farsund kommune i samråd med 
ansvarlig for fremmede arter hos Statsforvalteren i Agder, før igangsettingstillatelse kan 
gis.  

6. Følgende setning legges til under punkt 2.6 Byggegrenser, som tredje setning: 

«Byggegrense mot sjø går i kaifront av offentlig kai benevnt o_SK». 

          7.  Under kapittel «3. Bestemmelser til arealformål» i bestemmelsene så må formålet BN4 
tas ut hvor det står nevnt, da formålet er endret til godslager o_BGL og ivaretatt i § 3.1.2.  
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