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Innspill til planoppstart/planprogram 

Varsel om oppstart av områdeplan og utbyggingsavtale ble sendt ut i brev datert 10.11.2017, 

samtidig som planprogrammet ble lagt ut på høring. Frist for tilbakemelding var 20.11.2017. 

Det er kommet inn 4 innspill fra private og 7 innspill for offentlig instanser. Det er ikke kommet 

innsigelse varsel. Det er flere av innspillene som går på bruk av landbruksjord til utbygging og 

bruk av Hellemyra. Innspillene er gjennomgått med Farsund kommune og utbygger i møte 

6.12.2017. 

Uttalelser fra private 

1) Uttalelse fra Ståle Rolstø, datert 18.10.17: 

Eier av fritidsbolig på gnr 95 bnr 52 er redd for at etablering av planlagt gang/sykkelsti over hans 

eiendom vil føre til forringelse av eiendommen. Han påpeker at ved å legge gang/sykkelsti på 

sørside av fylkesvei 464 vil ingen huseiere og hager bli berørt. 

Vår kommentar: Gang sykkelveien ligger inne i kommunedelplan for sykkel, vedtatt 27.03.2015, 

den vil blir førende for videre arbeid. Kommunen har informert han via e-post, at dette har ligget 

i planene lenge og ber han ta kontakt med selger. 

2) Uttalelse fra Raymond Eik, datert 3.10.17: 

Etterlyser grunneiermøte for alle grunneieren. Påpeker at landbruk ikke er nevnt i beskrivelsen 

av dagens situasjon. Han opplyser at dagens eier av flyplassområdet leier ut store areal til 

landbruk, og at nedbygging av landbruksareal, som følge av planen, vil gi store konsekvenser, 

som bør utredes.  

Vår kommentar: Grunneier møte som er nevnt i planprogrammet er holdt for de største 

grunneieren i området. Landbruk er tatt inn i beskrivelsen for dagens situasjon og som et tema i 

konsekvensutredningen. 

3) Uttalelse fra 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. 

Vår kommentar: Landbruk er tatt inn i beskrivelsen for dagens situasjon og som et tema i 

konsekvensutredningen.  
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4) Uttalelse fra Arne og Sven Gunnar Kolnes, datert 18.11.17: 

Eiere av gnr 26 bnr.29/ 30 mener at arealomfanget planen har fått i LNF-området er for stort, og 

er skeptiske til hovedadkomst fra øst, da denne forutsetter omlegging av Rv43. 

Vår kommentar: Landbruk er tatt inn i beskrivelsen for dagens situasjon og som et tema i 

konsekvensutredningen. Plassering av hoved adkomst vil bli et tema i det videre planarbeidet. 

Plangrensen kan krympes ved adkomsten i øst, men ikke før adkomsten er fastsatt.  

12)  Uttalelse fra Lista Miljøservice AS v/ Bjørn Arild Skeibrok, 

datert 24.11.17: 

Ønsker at konsekvenser for eiendom som skal selges avklart så fort som mulig og ønsker ikke 

sitt område innenfor reguleringsplanen. Ønsker også å få informasjon om hva reguleringsplanen 

vil kunne medføre av fordeler og ulemper for dem. 

Vår kommentar: Planarbeidet går sin gang og det er en lengre prosess å få på plass en 

områdeplan. Konsekvensene for aktuell eiendom vil bli beskrevet i konsekvens kappittelet i 

planprogrammet. 

Uttalelser fra offentlige myndigheter 

5) Uttalelse fra Farsund kommune, enhet for landbruk, 

v/Jordbrukssjef Aud Irene Vatland, datert 20.11.17: 

Uttaleinstansen er positiv til planens formål og avgrensning, og mener planen bør legge stor 

vekt på ivaretakelse og fremheving av miljøkvaliteter i området. Det påpekes derimot at planens 

adkomstområde i øst beslaglegger en stor del dyrket mark og at dette vil berøre driften her i 

negativ forstand. Videre påpekes det at ny kontaktperson for landbrukseiendom på gnr 92 bnr 

10,11,19, som berøres av planlagt adkomst i nord, må underrettes om planoppstart.  

Uttaleinstansen viser til at reguleringsendringen vil berøre en del av det siste store, fortsatt 

intakte LNF-området av Hellemyra, og mener at dette sammenhengende myrområdet ikke bør 

bygges ned. 

Det etterlyses en konkretisering av hvilken annen næringsvirksomhet som er aktuell og hvilke 

konsekvenser denne i hovedtrekk kan få. Videre er det ønskelig at det gjøres rede for annen 

mulig etterbruk av varme, enn til fiskeoppdrett på land. 

 Videre kreves følgende: 

• Så mye som mulig av gjenværende våtmarksområde må bestå i naturlig tilstand.  

• Dersom våtmark skal omdisponeres må det lages plan for restaurering av gjenværende 

områder for å gi disse økt naturverdi som kompensasjon for tapt areal.  



   

 

 

4 (10) 

 NOTAT PLAN – N002 

 

 

 

m
e
m

o
0
3
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

IÅ s:\oppdrag\krs\271\28324001 lista datasenter. konsesjon_regulering\05 offentlige myndigheter\05 plan- og bygningsmyndighet\oppsummering av 

innspill_planoppstart.doc.docx 

 

• Effekten av å etablere et miljøvennlig utslippsreduserende tiltak må ikke skje på 

bekostning av det lokale naturlige mangfoldet.  

• Det må gjøres rede for tiltakets innvirkning på vannforekomsten og hvordan dette svarer 

opp mot overordnede mål i vannforskriften.  

• Det bør vurderes tiltak som enkelt kan gjøres for å forbedre vannkvalitet, fjerne 

vandringshinder og forbedre gyteforhold for fisk.  

• Det må skaffes oversikt over forurensningskilder samt potensielle utslipp fra eldre 

deponi.  

• Andeler av den dyrka marka kan tas vare på der den ligger i dag ved å regulere dyrka 

mark til friområder/grøntarealer i utbyggingsområdet.  

• Skjøtsel kan sikres ved å videreføre utleie av jorda til lokale bønder. I planleggingen er 

det da viktig å ta hensyn til følgende:  

o Det må legges til rette for atkomst med jordbruksmaskiner  

o Arealene må ha en hensiktsmessig størrelse og arrondering som gjør at det vil være 

interesse for å drive f.eks. produksjon av grovfôr.  

Når det gjelder dyrka mark som skal nedbygges må det sikres at matjordlaget tas vare på. 

Matjord som ikke skal bestå i planområdet må ikke selges til entreprenører, brukes til toppdekke 

i veiskråninger, fyllinger, plener/parker eller andre formål som ikke er knyttet til matproduksjon. 

Det er viktig å undersøke og å kartlegge forurensning så grundig som mulig. Det foreslås likevel 

at det bør vurderes eget renseanlegg for virksomhet i planområdet. 

Vår kommentar: Landbruk er tatt inn i beskrivelsen for dagens situasjon og som et tema i 

konsekvensutredningen. Her er det dialog mellom kommunen og utbygger. Kommunen vil 

forholde seg til gjeldene kommunedelplan med henhold til utbyggingsområder, men er åpne for 

å bytte litt rundt på formålene innenfor planen området.  

6) Uttalelse fra Fiskeridirektoratet, datert 16.11.17: 

Uttaleinstansen har ingen spesielle merknader i denne omgang, men er på generelt grunnlag 

positiv til å se på mulighetene for å etablere fiskeoppdrett på land. 

Vår kommentar: Tas til orientering 

7) Uttalelse fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, v/ Terje 

Flaten og Jørgen Sæbø, datert 20.11.17: 

Uttaleinstansen påpeker utfordringer knyttet til tidligere forurensning i området. Faggruppe 

forurensing hos fylkesmannen vil gjerne være med i en dialog om forurensing i det videre 

planarbeidet. Påpeker videre at det er viktig at virkningen av planen for verneområdet blir 



   

 

 

5 (10) 

 
NOTAT PLAN – N002 

 

 

 

m
e
m

o
0
3
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

IÅ s:\oppdrag\krs\271\28324001 lista datasenter. konsesjon_regulering\05 offentlige myndigheter\05 plan- og bygningsmyndighet\oppsummering av 

innspill_planoppstart.doc.docx 

 

utredet jf. Naturmanfoldloven §49. Hellemyra må nøye utredes, og det må under planarbeidet 

vurderes om myren bør bevares. Viser til e-post 7.9.2017 fra Pål Klevan 

Uttaleinstansen understreker at vannhusholdninger et viktig tema både for naturmiljø og for 

bygging i området. En ser det i dag som en fordel å ha mest mulig åpne vannveier i stedet for 

lukka kanaler, og forutsetter at dette vurderes i planarbeidet. 

Mener også at de omkring 100 da dyrka jord som er lagt ut til LNF-område i kommunedelplanen 

bør beholds som landbruksformål.. 

e-post fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, miljøvernavdelingen v/ Pål Klevan, datert 

07.09.17: Uttaleinstansen påpeker at det gjenværende myrområdet av Hellemyra har en viktig 

funksjon som myr og som tilholdssted for fugl. Det er bl.a. mange registreringer av rovfugl her, 

men også registreringer i hekketiden av truede arter som bl.a. vipe, storspove og en rekke 

rødlistede spurvefugler.  

Vår kommentar: Forurensing er et tema i konsekvensutredningen. I forbindelse med 

kommunedelplanen fra 2001 ble det gjort forarbeid på bla forurensning, og naturmangfold. 

Forarbeidet til kommunedelplanen er nå tilgjengelig og vil gå inn som kunnskapsgrunnlag for 

videre planarbeid. Det er gjort en ny vurdering av utredningsplikten etter at nye data ble kjent, 

dette vil fremgå av saksfremlegget til godkjenning av planarbeidet til politisk behandling. 

Landbruk er tatt inn i beskrivelsen for dagens situasjon og som et tema i 

konsekvensutredningen. 

8) Uttalelse fra Agder Energi Nett AS v/ Helge Olsen, datert 

20.11.17 

Uttaleinstansen gjør oppmerksom på at det i dette planforslaget må tas hensyn til bestående 

anlegg og for de anlegg som det er nødvendig for AEN å etablere og drifte. AEN har etablert 

høyspentanlegg og lavspent anlegg i området.  

Det gjøres videre oppmerksom på at dagens 22 KV høyspentnett ikke vil ha nok kapasitet til å 

forsyne hovedformålet i planen. AEN har regionalnettsforsyning ved Vanse Trafostasjon med 

noe bedre kapasitet til hovedformålet i planen. Regulanten må vurdere å avsette område for 

trafostasjon sentralt i planområdet.  

Før utbygging må det avklares hvordan nye utbyggingsområder i planområdet skal forsynes 

med elektrisk strøm. Det må avklares i hvilken grad eksisterende ledninger/kabler eventuelt kan 

benyttes, om nye ledninger/kabler må legges og om det er behov for ny(e) nettstasjon(er). 

Vår kommentar: Det er en parallelle prosesser mellom planarbeidet og konsesjonssøknad på 

strøm. Innspillene tas til etterretning 
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9) Uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) v/ 

Lars Ove Gidske, datert 20.11.17 

Uttaleinstansen påpeker potensiell flomfare i planområdet. I tillegg ligger planområdet på 

løsmasser under marin grense. Siste plannivå må ivareta tilstrekkelig områdestabilitet, jamfør 

TEK17 §7‐3 og NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

Det vises til at Nesheimvassdraget inngår i verneplan for vassdrag og ligger delvis innenfor 

planområdet. 

Detaljreguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan bli 

berørt må derfor sendes til NVE for vurdering. 

Vår kommentar: Planområdet er potensielt flomutsatt. Kommunen informerte om at det ikke 

finnes flomsonekart i området. Det ligger inne i planprogrammet at det må regnes på 

kapasiteten på dagens kanalsystem under flyplassen. Dette for å se om dette er nok kapasitet 

for utbyggingen som er planlagt og for ekstremnedbøren som kan komme. Flom er reelt 

problem for landbruksområder i og i randsonen av planområdet. Deler av arealer utenfor 

flyplassområdet ble stående under vann høsten 2017 og avlingene ble ødelagt. Vannveier, 

overvann og flom vil bli utredet i konsekvensutredningen, som et tema under forurensning. 

10) Uttalelse fra Statens vegvesen v/ Tore Hansen, datert 03.11.17:  

Uttaleinstansen kan ikke se at en eventuell midtre atkomst fra fv. 463, ved område H-2b i 

kommunedelplan, er i tråd med kommunedelplanen, og kan heller ikke se grunnlag for å tillate 

en ny atkomst der. Etablering av et nytt kryss vil ikke kunne påregnes. 

Påpeker at i utfyllende bestemmelser til kommunedelplan er det en bestemmelse om at ny 

hovedvegatkomst fra øst skal ferdigstilles samtidig med ny Rv. 43 gjennom Vanse / sørøst for 

Vanse sentrum. Bygging av denne vegen, nå fv. 43, vurderes nå som lite aktuelt. 

Ved behandling av forslag til reguleringsplan vil SVV i tillegg til kryss med fv. 463 legge vekt på 

gang-/sykkelveg langs fv. 674 og videre gjennom planområdet. 

Vår kommentar: Adkomsten fra øst fra vil bli vurdert i denne planen selv om ikke fv 43 ikke 

legges om. Adkomsten fra øst vil gå ut på kommunal vei. Adkomsten fra nord må avklares 

videre i planprosessen sammen med SVV.  
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11) Uttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune v/ Diderik Cappelen 

og Kristin Syvertsen, datert 06.11.17:  

Uttaleinstansen vektlegger følgende tema i planarbeidet: 

• Klima og vannforvaltning 

• Samferdsel 

• Landskap 

• Kulturminner og kulturmiljø 

Uttaleinstansen oppfordrer til gjennomføring av ny kartlegging av tilstanden til Hellemyra. De 

ulike konsekvensene av en evt. nedbygging av myrområdet må avklares, og avbøtende tiltak 

må utredes.  

Understreker viktigheten av trafikksikkerhet, både i etableringsfasen og ved ferdig utbygd tiltak. 

Oppfordrer til at maks byggehøyder sikres i bestemmelsene, for å hindre forringelse av 

opplevelsen av Listalandskapet. Fjernvirkning, farge og materialvalg er viktig m.t.p. opplevelsen 

av landskapet. Videre pekes det på at der i planområdet er registrert fredete kulturminner. Det 

må derfor foretas en arkeologisk registrering, da det kan finnes flere uoppdagete kulturminner i 

området.  

Fylkeskonservatoren mener at ny virksomhet bør plasseres i området som allerede er helt eller 

delvis utbygd, og at større urørte våtmarksområder blir bevart i planen. 

Vår kommentar: I forbindelse med kommunedelplanen fra 2001 ble det gjort forarbeid på bla 

forurensning, arkeologiske registreringer, kulturlandskap og kulturmiljø og naturmangfold. 

Forarbeidet til kommunedelplanen er nå tilgjengelig og vil gå inn som kunnskapsgrunnlag for 

videre planarbeid. Det er gjort en ny vurdering av utredningsplikten etter at nye data ble kjent, 

dette vil fremgå av saksfremlegget til godkjenning av planprogrammet.  
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Oversikt over innspill til oppstart av planarbeid og innspill til planprogrammet. 

NR Dato Fra Innhold 

1.  18.10.2017 Ståle Rostøl 

95/ 52 

Ønsker ikke å avse grunn til gang/sykkelvei 

2.  3.11.2017 Raymond Eik 

39/3 

Landbruk bør inn som tema i konsekvens 

utrenningen. Leie av landbruksjord, 

Konsekvenser for landbruks driften i og rundt 

planområdet. 

3.  17.11.2017 Ernst Osessen 26/23 

oseasse@online.no 

Landbruk bør inn som tema i konsekvens 

utrenningen. Ønsker å ha landbruksjord som 

LNF og drive videre forskning 

4.  18.11.2017 Arne Kolnes/ Sven 

Gunnar Kolnes 

26/ 29 og 30 

Ønsker at planen begrenser seg til å ikke ta 

med LNF område. Adkomst fra øst ønskes 

bort. Leier innenfor område. 

5.  20.11.2017 Landbrukssjef i 

Farsund kommune 

v/Aud Irene Vatland 

Miljø og landbruk må sees i sammenheng 

.Vektlegge miljøhensyn og heve 

miljøkvaliteten i området. 

a) Adkomst øst – Landbruksareal, 

fylldyrket, adkomst i konflikt med 

26/23 

b) Adkomst fra Nordbveien, berøre 

92/10, 11, 9. Dødsbo – Sjekk 

hjemmelshaver 

c) Hellemyra bør ikke bygges ned. CO2 

utslipp 

d) Planen må konkretiseres på 

arealbruk 

e) Positiv til fiskeoppdrett på land. 

f) Andre muligheter for å gjenvinne 

varme bør sees på. 

g) Fisk – Bedre forhold for fisken. 

h) Matjord - gjennbruk 

6.  16.112017 Fiskeridirektoratet Ingen kommentarer, ønsker planen på høring 

mailto:oseasse@online.no


   

 

 

9 (10) 

 
NOTAT PLAN – N002 

 

 

 

m
e
m

o
0
3
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

8
 

IÅ s:\oppdrag\krs\271\28324001 lista datasenter. konsesjon_regulering\05 offentlige myndigheter\05 plan- og bygningsmyndighet\oppsummering av 

innspill_planoppstart.doc.docx 

 

v/Knut Kristian 

Skjolden 

7.  20.11.2017 Fylkesmannen i 

Aust- og Vest-Agder 

v/ Jørgen Sæbø 

Virkningen av planen for verneområdet må 

utredes jf. Naturmangfoldloven §49. 

Nasjonal jordvernstrategi, «Innst. 56 S 2015-

2016» og meld. St. 9 (2011-2012). Ønsker 

dialog på forurensning. 

ROS må utarbeides 

Hellemyra må ha ekstra focus. 

Dagens landbruksareal bør beholdes som 

landbruksformål.  

Viser til e-post 7.9.2017 fra Pål Klevan. 

8.  20.11.2017 Agder Energi  

v/Helge Olsen 

Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 

6-2, og NVEs Veiledning til forskrift om 

beredskap i kraftforsyningen, pkt 6.2.5. 

http://www.nrpa.no/  

SOSI data vedlagt 

 

9.  20.11.2017 NVE  

v/Lars Ove Gidske 

rs@nve.no. 

Klimaprofil Agder (Norsk 

klimaservicesenter 2017). NVE sine 

Retningslinjer 2/2011 Flaum‐ og skredfare 

i arealplanar, samt DIBKs temaveileder 

Utbygging i fareområder (2015). 

Verneplan for vernavassdrag, 

NesheimvassdragetPlanområdet er 

potensielt flomutsatt. Det bør legges til grunn 

20% økning i flomvannføring. Siste plannivå 

må ivareta tilstrekkelig områdestabilitet, 

jamfør TEK17 §7‐3 og NVEs veileder 7/2014 

Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

http://www.nrpa.no/
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10.  3.11.2017 Statens vegvesen 

region sør 

I er imot midtre adkomst fra nord. Adkomst 

fra øst, ny fv43, gjennom Vanse, er lite 

aktuell. 

11.  17.11.2017 Fylkeskommunen i 

Vest-Agder 

Regional plan for vannforvaltning i 

vannregion Agder 2016-2021. Hellemyra - 

Det bør imidlertid gjennomføres ny 

kartlegging av tilstanden til denne 

myrlokaliteten. Landskap og 3D. Det må 

derfor foretas en arkeologisk registrering 

med hjemmel i kulturminneloven §§ 9 og 10. 

Slik registrering avtales med 

Fylkeskonservatoren. Dersom 

Riksantikvaren gir dispensasjon, skal 

vedtaket fremgå av 

reguleringsbestemmelsene. 

12.  24.11.2017 Lista Mijøservice AS 

Bjørn Arild Skeibrok 

skregnsk@online.no  

Ønsker at konsekvenser for eiendom som 

skal selges avklart så fort som mulig. 

 

 

mailto:skregnsk@online.no

