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Iversen Åslaug

Fra: Ståle Rostøl <srostoel@yahoo.no>
Sendt: 18. oktober 2017 22:37
Til: Iversen Åslaug
Emne: Merknader til planarbeidet ved Lista Renewable Energy Park
Vedlegg: IMG_2872.JPG; IMG_6567.JPG

Hei

Viser til hyggelig telefonsamtale og sender herved over merknader til planarbeidet ved Lista Renewable Energy Park.

Jeg er eier av fritidsbolig på Ore 4560 Vanse Gnr 95 Bnr 52.
Dette er et flott fritidsbolig som vi kjøpte sommeren 2012, og som vi har mye glede av store deler av året.
Da jeg skulle kjøpe fritidsbolig, sto Farsund svært høyt på listen. Dette fordi kommunen er opptatt av å legge til rette
for fastboende og turister slik at Farsund er et godt og trygt sted å bo/feriere.

Det er derfor med tungt hjerte jeg leser i Planprogram for Lista flyplass at vår fritidsbolig sannsynligvis blir rammet.
Så jeg vil med dette meddele og si at planlagt gang/sykkelsti langs fylkesvei 464 er,etter min oppfatning, planlagt på
feil side av veien.
Ved å legge gang/sykkelsti på nordsiden av fylkesvei 464 så vil dette bli et stort inngrep på min tomt (+ 2 andre
tomter). Dette vil begrense uteområdet og gjøre
hagen, og fritidsboligen, lite attraktiv.
Uteområdet og hagen blir mye brukt til fotball, bading, trampoline og andre morsomme aktiviteter hver eneste gang vi
er på Ore.
I 2015 ble nabotomta vår regulert fra dyrket mark til næringstomt. Dette fikk stor innvirkning på vår tomt ved at vi fikk
et 2 meter høyt gjerde på to av sidene rundt fritidsboligen. Dersom det legges gang- og sykkelsti gjennom vår tomt, vil
attraktiviteten og verdien på eiendommen falle ytterligere. Dette regner vi med at dere har stor forståelse for.

Ved å legge gang/sykkelsti på sørside av fylkesvei 464 så blir ingen huseiere og hager berørt. Dette er en mer
praktisk og antakelig en rimeligere løsning.

Vennligst hold meg oppdatert på saken.

På forhånd takk.

Mvh
Ståle Rostøl
Buggelandstubben 7
4324 Sandnes

Mob: 982 30 807
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Iversen Åslaug

Fra: RAYMOND EIK <rayeik@online.no>
Sendt: 3. november 2017 13:40
Til: Iversen Åslaug
Emne: reguleringsplan Lista Renewable energy park

Oppfølgingsflagg: FollowUp
Status for flagg: Flagget

Lurer på når det skal være informasjonsmøte om planen. Dette var planlagt i sept/okt men jeg kan
ikke se at det har vært noe møte ennå?

Jeg har et spørsmål til planområdet. Ved innkjøring til vestre port fig 8 er stiplet linje tegnet over
fylkesveien og delvis inn på en av mine teiger på gnr 39/3. Vil dette kunne medfører noen direkte
beslaglegging av min jord, f eks ved utvidelse av vei el. Eller gjelder det kun en høydebegrensning for
bygg?

I beskrivelsen av dagens situasjon er landbruk ikke nevnt. Dagens eier av flyplassområdet leier ut
store arealer til landbruket. Vil det i det videre arbeidet bli foretatt noen konsekvensutredning for
landbruket. Det legges opp til at betydelige arealer som i dag leies ut til landbruk vil bli bygd ned. For
meg vil det få store konsekvenser både for spredeareal, grasinnhøsting og sysselsetting.

Med hilsen

Raymond Eik
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Iversen Åslaug

Fra: ERNST IVAR OSEASSEN <oseasse@online.no>
Sendt: 17. november 2017 11:33
Til: Iversen Åslaug
Emne: Grunneier intersse i utvikling av Lister Renewable Energy Park

Oppfølgingsflagg: FollowUp
Status for flagg: Flagget

Grunneier interesse i utvikling av «Lister Renewable Energy Park»

I forbindelse med utvikling av Lista Flyplass hvor «Lister Renewable Energy Park» vil etablere sin
virksomhet,
er jeg berørt grunneier i tilsendte planer. Mitt virke har jeg som bonde og bruker all min dyrkbare
mark for
produksjon som livsgrunnlag for meg og min familie.

Utfra tilsendte tegningsforslag/-planer vil mine beste landbruksareal bli brukt i Deres utvikling. Dette
vil ha
en stor konsekvens for mitt virke og næring. Over en 25-års landbruks-utviklingsperiode har jeg
tilegnet forskning på nitrogenopptak og karbonbinding, uten industriell tilsetningsstoffer. Denne
Kunnskapen brukes i jordsmonnet like øst av flyplass-området. Utprøving av kunnskap har foregått
her de siste 10 år med revolusjonerende resultater,  og er en banebrytende innen Økologisk landbruk
på nasjonalt-/internasjonalt plan.

I planarbeidet vil jeg anmode om å opprettholde min eiendom i LNF området, slik som dagens
tilrettelegging. Ønsker at det vurderes alternativer for å opprettholde dagens situasjon på G.nr.26
B.nr.23 med tanke på min landbruks-forskning.

På grunnlag av min investering i disse landbruksområder vil jeg spørre om å få en tilegnet
konsekvensutredning for berørt eiendom G.nr.26, B.nr. 23. Omregulert område bør også ha en senere
latent konsekvensutredning med hensyn til tilrettelagte planer og utbygging.

Jeg ser fram til å bli underrettet og informert om videre informasjon i «Lister Renewable Energy Park»
planer og tilrettelegging som berører mine interesser.

Vedrørende spørsmål vennligst kontakt meg pr email: oseasse@online.no

Svar ønskes på mottatt email.

Med vennlig hilsen
Ernst Oseassen
Grunneier
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Iversen Åslaug

Fra: Arne Kolnes <arnekol55@gmail.com>
Sendt: 18. november 2017 13:08
Til: Iversen Åslaug
Emne: Merknad til områdeplan for Lista Renewable Energy Park.

Oppfølgingsflagg: FollowUp
Status for flagg: Flagget

Vi forstår at det er aktuelt å ha innkjøring fra kommunal vei i øst.Som eiger av gnr.26,bnr.29/ 30 mener vi
at det arealomfanget planen har fått i LNF-området er for stort.
Hovedadkomst fra øst forutsetter omlegging av RV43 i Vanse.Etter vår mening er det urealistisk at det noen
gang bevilges penger til dette prosjektet.

Vennlig hilsen
Arne Kolnes
Sven Gunnar Kolnes

Høyreklikk
eller tryk k o g
hold her fo r å
laste ned
bilder.
Outlo ok

Virusfri. www.avg.com
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SWECO 
Ægirsvei 10B 
4632  KRISTIANSAND S 
Att. Åslaug Iversen   
 
 
 

 
Vår ref.: Deres ref.: Dato: 
 2017/531- 23206/2017 /AIVA  20.11.2017 

 
 

Merknad til varsel om områdeplan for Lista renewable energipark - fra enhet for 
landbruk 
 
Farsund kommune, enhet for landbruk, har merknader og innspill til varsel om oppstart av 
områdereguleringsplan med utbyggingsavtale for områdeplan for  
Lista Renewable Energy Park. 
 
Vi mener etablering av næringsområde for datalagringssenter og/eller annen 
kraftforedlende næringsvirksomhet på flyplassområdet er en god ide. 
 
Vi mener også at det i tråd med formål «renewable energy» og tidens krav til miljøhensyn 
må legges stor vekt på å lage en plan som ivaretar og hever miljøkvaliteter i området.  
 
 
Planområde - avgrensing/planstatus. 
 
Planområdet er stort, ca. 2200 daa, og inneholder arealer av svært ulik beskaffenhet og 
karakter. Området ligger i all hovedsak innenfor kommunedelplan for Lista fly- og 
næringspark og mesteparten av arealet er avsatt til byggeområder. 
 
Avgrensningen av planområdet vurderes stort sett hensiktsmessig.  
Vi har følgende kommentarer til plangrense og forslag om endring av 
planstatus/omregulering: 
 

 Inntegnet atkomst i øst, fra veien over Hellemyra, ligger på fulldyrka mark. 
Grunneieren som berøres er heltidsbonde. Slik plangrensen er vist i fig. 4 i 
planprogrammet inngår ca. 20 daa av totalt 124 daa fulldyrka mark på eiendommen 
hans, gnr/bnr 26/23, i planen.  
Den berørte jordteigen utgjør prosentvis en stor andel av den dyrka marka på 
eiendommen og er en viktig arealressurs for bonden.  
Arealet ligger i dag i LNF-område i kommunedelplan. Dersom atkomsten 
omreguleres gjøres drift av restarealet mer urasjonelt for bonden som kan drive 
hele jordteigen fra veien som går inn mot flyplassområdet i dag. 
 

mailto:post@farsund.kommune.no
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Se kart over arealer på eiendommen og berørt område markert på jordteigen i 
vedlegg 1. 
 
Se mer om fulldyrka mark innenfor planområdet i avsnitt om landbruk under 
Utredningsbehov/plantema. 
 

 Inntegnet atkomst i nord, fra Nordveien, berører en mindre del av en liten 
landbrukseiendom på gnr/bnr 92/10,11,19 på Velle.  
Eiendommen er et dødsbo som for tiden annonseres til salgs i lokalavisen.  
Selger er trolig ikke kjent med varsel om oppstart av områdereguleringsplan pga at 
avdøde eier står som hjemmelshaver i matrikkelen uten kontaktperson for boet. 
Navn på kontaktperson må framskaffes. 
 

 Et område på totalt ca. 100 daa i planområdet foreslås omregulert fra LNF-område 
til byggeområde. Arealet ligger sør-øst på gnr/bnr 99/121, nord på gnr/bnr 99/25 og 
en mindre del, ca. 1,7 daa, ligger på gnr/bnr 31/67.  
Omreguleringen vil berøre en del av det siste store, fortsatt intakte området av 
Hellemyra. Dette sammenhengende myrområdet bør etter vår vurdering ikke 
bygges ned.  
Se kart som viser arealtyper (markslag) og gjenværende myrområder i vedlegg 2.  
Se mer om våtmarksområder/myr i avsnittet under. 

 
 
Utredningsbehov/plantema. 
 
Formålet med planen er å etablere datalagringssenter eller annen kraftforedlende 
næringsvirksomhet nord/øst for flystripa. 
Vi mener det må konkretiseres hva slags annen næringsvirksomhet som er aktuell og 
hvilke konsekvenser denne i hovedtrekk kan få. 
 
Fiskeoppdrett på land nevnes i tilknytning til utnytting av spillvarme. Fiskeoppdrett på land  
vurderes generelt positivt og vil kunne være viktig for å unngå forurensning, sittespredning  
og lakselus i havet.  
 
Vi ønsker at det også gjøres rede for annen mulig etterbruk av varme. 
 
Våtmarksområder/myr. 
Våtmarksområdene på Lista er under stadig press. Rester av Hellemyra, ca. 660 daa, 
ligger innenfor planområdet.  Myrareal innenfor planområdet utgjør ca. 50% av 
gjenværende, allerede hardt pressede, våtmarksområder på Lista.  
Våtmarksområder av denne typen er viktig for bestanden av eksempelvis vipe, storspove 
og rødstilk som alle er i dramatisk tilbakegang selv om restaurering av Slevdalsvann ser ut 
til å ha bidratt til å snu trenden. Heilo, myrsnipe (sørlig) og brushane har allerede 
forsvunnet som hekkefugl. Dette viser at myrområder har en avgjørende betydning for 
fuglelivet. I tillegg vet vi at våtmarksområder har avgjørende betydning for biologisk 
mangfold, rensende effekt og som genlager.   
 
Opparbeiding av myr til byggeområde/industriområde vil medføre utslipp av CO2. Dyp myr 
gir de største utslippene. Myr deles inn etter følgende: grunn myr – 30-100 cm og dyp myr 
>100 cm. Vi antar at store deler av det store sammenhengende myrområdet utgjøres av 
dyp myr.  
 
Utskifting av masser i våtmark og myr vil medføre konsekvenser for vannstand, drenering 
og avrenning. Den naturlige bufferevnen og arealenes flomforsinkende evne (fordrøyning) 
ødelegges ved nedbygging. 
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 Vi mener ut fra ovenstående at 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.  

 Vi mener effekten av å etablere et miljøvennlig utslippsreduserende tiltak ikke må 
skje på bekostning av det lokale naturlige mangfoldet.    

 
Fisk. 
Sjøørret og laks gyter i bekker som går gjennom området. Kommunen ser på bestanden 
av anadrom laksefisk som en viktig ressurs for lokalbefolkningen og reiselivet i tillegg til at 
livet i bekkene er en viktig biologisk faktor og en indikator på tilstanden i vannforekomsten.  
 

 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.  

 
Landbruk 
Som det framgår i kart i vedlegg 2 er det mye fulldyrka mark innenfor planområdet.  
Det meste av den dyrka marka drives som leiejord av lokale bønder.  
Kun ca. 120 daa innenfor planområdet er avsatt til LNF-område i kommunedelplan. 
Vi mener landbruk likevel bør inngå som plantema fordi: 
 

 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. 
Dette må komme lokal jordbruksnæring til gode. Dette kan f.eks. være leietakere som har 
tatt kostnaden med å opparbeide arealer i planområdet fra utmark til fulldyrka mark.  
Grunneierne har oversikt over hvem disse leietakerne er. 
 
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.  
Matjord har en sammensetning av mikroorganismer utviklet over tusener av år. Forskere 
mener det tar omtrent 10.000 år å lage et jordlag på 20 cm. I ett gram jord kan det finnes 
opptil 10.000 forskjellige arter. Jorda renser vann, renser bort tungmetaller, bryter ned 
organisk materiale og er avgjørende for dyrking av mat. (Kilde: NIBIO) 

 
Forurensing/dreneringssystemet. 
Vi er enige i påstanden om at det er stor fare for at området har vært tidligere forurenset 
og fortsatt er det.  
Vi antar det er uoppdagede etterlatenskaper både etter krigsmakten under 2. verdenskrig 
og etter militærvirksomhet i forsvaret sin eiertid. 
Det er viktig å undersøke og å kartlegge forurensning så grundig som mulig. 
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Flyplassområdet er det lavest liggende området på Listahalvøya og dreneringssystemet er 
viktig for alle grunneiere i området.  
Kommunen stilte på bakgrunn av dette vilkår om jordskiftesak for å avklare privatrettslig 
forhold knyttet til dreneringssystemet da Lista Lufthavn AS benyttet forkjøpsretten de 
hadde i leieavtale med forsvaret og kjøpte flyrelaterte arealer, ca. 3800 daa, i 2007.  
I forbindelse med forberedelser til avhending av flyplassen fra forsvaret utarbeidet 
Forsvarsbygg en tilstandsrapport for dreneringsanlegg og kummer i 2002. Kommunen har 
kopi av rapporten. 
 
Vannforsyning og avløp er et tema som andre hørings-/faginstanser først og fremst bør 
kommentere. 
Vi foreslår likevel at det bør vurderes eget renseanlegg for virksomhet i planområdet. 
Hovedkloakk for hele Listahalvøya pumpes i dag østover til Huseby utenfor Farsund. 
Det vurderes ikke framtidsrettet, eller miljømessig bærekraftig, å videreføre denne 
løsningen ved stor ny industrietablering på flyplassområdet.  
 
 
Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnr 2017/531. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Aud Irene Vatland 

Jordbrukssjef 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 

Vedlegg: 
1 Vedlegg 1 - kart som viser berørt areal på gnr/bnr 26/23 
2 Vedlegg 2 - areltyper i planområdet, markslagskart fra NIBIO Kilden 

 
 
 

Kopi til: 
Øystein Bekkevold     

 
 
 
 
 



17.11.2017kilden.nibio.no

Gnr/bnr 26/23 - areal berørt av plan ca. 20
daa av totalt 124 daa fulldyrka
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Arealtype (AR5)
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Arealtype - kart fra NIBIO Kilden
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Postadresse: Postboks 185 5804 Bergen BeBesøksadresse: Strandgaten 229 Telefon:   55 23 80 00 Telefaks:  51 49 16 89 

Organisasjonsnr: 971 203 420 E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no Internett: www.fiskeridir.no     

 

 

Sweco Norge AS Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region 

Sør 

Postboks 80 Skøyen Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden 

 Telefon: 97672957 

0212 OSLO Vår referanse: 17/14557 

 Deres 

referanse: 

 

 Dato: 16.11.2017 

   

   

 

Att: 

Åslaug Iversen 

 

Tilbakemelding på varsel om oppstart av områdereguleringsplan med 

utbyggingsavtale for områdeplan for Lista Renewable Energy Park - Farsund 

kommune Vest-Agder  

 

 

Vi viser til brev datert 11.10.2017 med varsel om oppstart av ovennevnte 

områdereguleringsplan. 

 

Hovedformålet med planen er å etablere næringsområde med mulighet for å etablere 

datalagringssenter eller annen kraftforedlende næringsvirksomhet nord/øst for flystripa. For 

å gjenvinne noe av varmen som datalagringssenteret skaper ser en på mulighetene for å 

etablere fiskeoppdrett på land. Det skal vurderes nye adkomster til området. 

 

Fiskeridirektoratet 

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og 

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave er bl.a. å sikre eksistens og utviklingsmuligheter 

for marine næringer - herunder ivaretakelse av marint biologisk mangfold - ved å tilstrebe en 

balansert og bærekraftig utnyttelse av kystsonen. 

 

Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta fiskeri- og akvakulturnæringens interesser gjennom 

deltagelse i det regionale og lokale planarbeidet for planer i kommunens kyst- og sjøområder 

eller som før øvrig kan berøre fiskeri- og havbruksinteresser. 

 

Vurdering og merknader 
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Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at planen vil berøre sjøområder i særlig grad, og vi 

kan heller ikke nå se at reguleringsforslaget vil medføre særlige konsekvenser for de 

interesser direktoratet skal ivareta i planleggingen. Vi har derfor ingen spesielle merknader i 

denne omgang. 

 

Fiskeridirektoratet region Sør er på generelt grunnlag positiv til det å se på mulighetene for å 

etablere fiskeoppdrett på land. Landbasert oppdrett vil lite trolig påvirke marine ressurser i 

havet negativt. Nye driftsmetoder kan videre være med på å redusere smitterisiko og 

eventuelle andre uheldige konsekvenser for villfisk i sjø.  

 

Vi ber om å få oversendt forslag til planen. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Ludvigsen 

seksjonssjef  

 Knut Kristian Skjolden 

 seniorrådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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Mottakerliste: 

Sweco Norge AS Postboks 80 Skøyen 0212 OSLO 

 

 

Kopi til: 

Fiskerlaget Sør Postboks 1476 Vika 0116 OSLO 

Kystverket Sørøst Postboks 1502 6025 ÅLESUND 

Sweco v/Åslaug Iversen    

 

 

 

 

 

 

 

 



Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E-post: fmavpost@fylkesmannen.no 
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal  Nettside: www.fylkesmannen.no  
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand Orgnr. 974762994 
  

 
 
   
 
 
 
Sweco Norge AS 
Ægirsvei 10B 
4632  KRISTIANSAND S 
 
 
 
 
Deres ref. Åslaug Iversen  Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
 2017/9703 20.11.2017 
 
 
 
Innspill til oppstart av områdereguleringsplan og høring av planprogram for 
Lista Renewable Energy Park i Farsund kommune. 
 
 
Vi viser til brev fra Sweco Norge AS, med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for 
Lista Renewable Energy Park, også kalt Lista Datasenter, samt planprogram for dette 
arbeidet.  
 
BAKGRUNN: 
Formålet med planen er å legge til rette for etablering av næringsområde med mulighet for å 
etablere datalagringssenter eller annen kraftforedlende næringsvirksomhet nord/øst for 
flystripa. For å gjenvinne noe av varmen som datalagringssenteret skaper ser en på 
mulighetene for å etablere fiskeoppdrett på land. Det skal vurderes nye adkomster til området. 
 
Området omfattes av kommunedelplan for Lista Fly- og Næringspark. Formålene som berøres 
av dette planarbeidet er: F-1a (eksisterende) og F-1b (planlagt) – forretning/service, H-1a 
(eksisterende)/H-2b (planlagt) håndverk/service, I-1-9 (planlagt), I-4a (eksisterende) industri 
og parkbelte. I tillegg er deler av området satt av til flyplass. Området mellom I-7 og I-8/9 er 
regulert til Landbruk (LNF), her er ca 100daa foreslått omregulert til byggeområde. 
 
Det er lagt fram forslag til planprogram for planarbeidet. Her beskrives bakgrunn for og formål 
med planarbeidet, hvilke rammer og føringer en har å forholde seg til samt plansituasjonen for 
området. Det går fram at planen skal konsekvensutredes.  

 
VURDERING: 
Det er et omfattende planprogram med mange forhold som må utredes og tas hensyn til i 
planarbeidet. Det er skissert ulike alternativer for utreding og vi støtter det som står som 
anbefalt alternativ i planprogrammet. Vi mener at en her har fått med det aller meste av det 
som er aktuelt, og at det er et godt grunnlag å arbeide etter. Vi ser ikke grunn til å gå inn på de 
tema som synes tilfredsstillende ivaretatt i planprogrammet. Det er i kommunedelplanen lagt 
ut flere forskjellige næringsformål. Vi vil ikke sette oss imot at en ser på annen type 

http://www.fylkesmannen.no/
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næringsvirksomhet enn det som går fram av planen på noen av områdene. En må likevel 
være oppmerksom på og ta hensyn til at enkelte typer virksomhet kan være en ulempe for en 
andre typer næring. 
 
Forurensing: 
Når det gjelder forurensing var det 16.6.2017 et møte mellom prosjektleder, Lister Nyskaping,  
kommunen og fylkesmannen der forurensing var tema. Det er utfordringer i forhold til blant 
annet tidligere forurensing i området. Utredning i samsvar med det som går fram av 
møtereferatet og planprogrammet mener vi vil gi et godt grunnlag for å vurdere 
forurensingsituasjonen og planlegge nødvendige tiltak for å hindre forurensing. Faggruppe 
forurensing hos fylkesmannen vil gjerne være med i en dialog om forurensing i det videre 
planarbeidet. 
 
Naturmiljø/naturmangfold: 
Som det går fram av planprogrammet er det mange artsobservasjoner for fugl i området. Det 
er også et verneområde, Slevdalsvann naturresevat, like sør-vest for planområdet. Det er 
viktig at virkningen av planen for verneområdet blir utredet jf. Naturmanfoldloven §49. 
 
Hellemyra øst i planområdet er registret som naturtype kystmyr – atlantisk høgmyr. Det går 
fram av faktaark til naturbasen at denne lokaliteten har mangler i områdebeskrivelsen. Det har 
i seinere tid blitt økt fokus på myr på myr både som naturtype, som karbonlager i 
klimasammenheng, samt som viktig for vannhusholdning. Vi mener derfor at en som en del av 
konsekvensutredningen må få en nøye utredning av denne myra. Vi mener en bør vurdere om 
denne bør beholdes som myr, selv om den er lagt ut som areal til industri i kommunedelplanen 
for Lista fly- og næringspark. Vi mener også det må gå fram av planprogrammet at en skal ha 
en grundig utredning og vurdering av denne myra. Vi viser her også til eget innspill som er 
sendt prosjektledelsen 7.9.2017 fra faggruppe natur hos fylkesmannen. 
 
For øvrig mener vi planprogram og opplegg for utredning dekker det som bør utredes om 
naturmiljø. 
 
Grunnvann – vannsystemer – kanaler. 
Vi registrerer at planprogrammet har fokus på vannhusholdningen i området. Vi vil understreke 
at dette er 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.   
 
Landbruk 
Det er altså omkring 100 da jordbruksareal som også er lagt ut til jordbruksareal i 
kommunedelplanen. Dyrka jord er en knapp ressurs og jordbruksarealene er også under sterkt 
press i form av nedbygging og omdisponering til andre formål. Det har derfor den senere tid 
foregått en stadig innskjerping av jordvernhensynet for å unngå omdisponering av dyrka jord 
og Stortinget vedtok den 08.12.2015 en ny nasjonal jordvernstrategi, «Innst. 56 S 2015-2016». 
Denne følger opp målene for forvaltning av landbruksarealer i meld. St. 9 (2011-2012). Den 
nasjonale jordvernstrategien inneholder en målsetting om at den årlige omdisponeringen av 
dyrka jord skal være under 4000 daa pr år, gradvis nådd innen 2020. Dette er en 
innstramming av tidligere målsetting om maksimal årlig omdisponering på 6000 daa. 
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I regjeringens oppfølging av dette vedtaket slår landbruksministeren fast at viktige 
jordbruksareal er en nasjonal interesse som skal tas hensyn til i planlegginga, og videre at 
kommunene har en viktig rolle i å følge opp målet om at den årlige omdisponeringen av dyrka 
jord skal reduseres til under 4000 daa, jf brev fra Landbruks- og matdepartementet den 
08.03.16. 
 
 
Risiko og sårbarhet: 
Det ligger nok noe om risiko og sårbarhet under enkelte emner som skal utredes, men det går 
ikke direkte fram av planprogrammet at det skal lages risiko og sårbarhetsanalyse. Ved 
utarbeidelse av planer for utbygging foreligger et generelt krav om gjennomføring av risiko- og 
sårbarhetsanalyse for planområdet, jf. pbl. § 4-3. Risiko- og sårbarhet kan knytte seg til 
naturgitte forhold ved arealet, f. eks at det er utsatt for flom, skred eller radonstråling. Men det 
kan også være virksomhetsbaserte risikoforhold i området eller forhold som følge av 
arealbruken, f. eks ved måten viktige anlegg plasseres i forhold til hverandre. Analysen er et 
viktig grunnlag for planarbeidet. De arealer det knytter seg fare, risiko eller sårbarhet til 
avmerkes i planen som hensynssone med bestemmelser, jf. pbl. §§ 12-6 og 12-7. 
 
 
KONKLUSJON: 
Som nevnt innledningsvis mener vi planprogrammet er et godt grunnlag for planarbeidet. En 
bør ha ekstra fokus på Hellemyra. Vi mener de omkring 100 da dyrka jord som er lagt ut til 
LNF-område i kommunedelplanen bør beholds som landbruksformål. Risiko og 
sårbarhetsanalyse må være en del av utredinga.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Terje Flaten (e.f.)       Jørgen Sæbø 
Rådgiver                   senioringeniør 
 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Jørgen Sæbø, tlf: 38 17 61 92 
 
 
Kopi til: 
Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 
Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 
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Iversen Åslaug

Fra: Klevan, Pål <fmavpkl@fylkesmannen.no>
Sendt: 7. september 2017 09:36
Til: Iversen Åslaug
Kopi: Gunnarsli, Katrine Skajaa
Emne: SV: 28324001 - Lista Datasenter  - Naturmangfold.

Hei. Ang. Hellemyra og registrering i Naturbase.

Det er riktig som du påpeker, at det området som er registrert i Naturbase kun er en restlokalitet av den
opprinnelige Hellemyra. Den opprinnelige myra hadde en mye større utstrekning før utbyggingen av flyplassen og
før drenering/grøfting og omdisponering til jordbruksarealer. Det finnes nok eksakte data på hva som er
gjennomført av tiltak i området og når. Ser man på flyfoto fra 1956, som er tilgjengelig på Norge i bilder, så ser man
f.eks. at myra strekker seg helt ned til Hasselgårdene. På tilsvarende flyfoto fra 1978 ser man at mesteparten av
dette sørlige området er intakt, men at noen teiger er drenert og dyrket opp.

Det er ikke gjennomført noen nykartlegging av denne myrlokaliteten de siste årene. Nye kartleggingsprosjekt på
naturtyper skjer etter NiN-metodikken, og det er Miljødirektoratet som er ansvarlig for disse
kartleggingsprosjektene. Vi har mulighet til å spille inn områder for kartlegging, men vi har ingen garanti for når
disse områdene kommer med.

Selv om Hellemyra har hatt en betydelig større utstrekning tidligere, så er dette det siste gjenværende myrområdet
av litt størrelse på flat-Lista som ikke er dyrket opp eller omdisponert på andre måter. Området har derfor en viktig
funksjon som myr og som tilholdssted for fugl på lista. I Artsdatabankens Artskart ligger det over 500 registreringer
knyttet dirkete til denne myrlokaliteten, og en del andre knyttet til kantsonene. 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.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe av det jeg har skrevet her.

Med hilsen

Pål Klevan
senioringeniør
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Miljøvernavdelingen
tlf. 38 17 62 02 / mob. 932 23 439

https://www.fylkesmannen.no/av

Vi ber om at offisielle svar og henvendelser til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gjøres til
fmavpost@fylkesmannen.no

Vi minner for øvrig om at all kommunikasjon med fylkesmannen kan bli arkivert.
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Fra: Iversen Åslaug [mailto:Aslaug.Iversen@sweco.no]
Sendt: 5. september 2017 14.51
Til: FMAV Post <fmavpost@fylkesmannen.no>
Emne: 28324001 - Lista Datasenter - Naturmangfold.

I forbindelse med planprogram for områderegulering Lista Datasenter har vi et spørsmål om en Naturtype. Innenfor
planområdet ligger Hellemyra og i fakta arket for Helle myra står det:

Lokaliteten har mangler i områdebeskrivelsen. Det arbeides med en områdebeskrivelse som gir en bedre beskrivelse
av naturforholdene og begrunnelse for verdisettingen. Kontakt Fylkesmannen for status i dette arbeidet.

Vi har fått opplyst at det kun er rester av den opprinnelige myra som nå er registrert i Naturbasen. Resten av myra
har blitt utbygd i forbindelse med Lista flyplass.

Vi ber fylkesmannen om opplysninger om Hellemyra og status på arbeid med Naturmangfold.

Vennlig hilsen:

Åslaug Iversen
Arealplanlegger

Telefon direkte
Mobil +47 909 22 394
aslaug.iversen@sweco.no

Sweco Norge AS
Kristiansand: Ægirsvei 10B, NO-4632 Kristiansand
Grimstad: Jon Lilletunsvei 3, NO-4879 Grimstad

Telefon +47 38 17 86 66
www.sweco.no
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Iversen Åslaug

Fra: Olsen, Helge <Helge.Olsen@ae.no>
Sendt: 20. november 2017 18:41
Til: Iversen Åslaug
Kopi: Solberg, Knut Arnt; Nøstdahl, Dag Ole
Emne: SV: 28324001 -VARSEL OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN

MED UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR LISTA RENEWABLE
ENERGY PARK

Vedlegg: farsund lufthavn lista.pdf; Farsund lufthavn lista.sos

Agder Energi Nett AS (AEN) har etter energiloven områdekonsesjon i Farsund kommune. Dette innebærer at vi
etablerer og drifter strømnett i kommunen (høyspent og lavspent fordelingsnett).

På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det i dette planforslaget må tas hensyn til bestående anlegg og for de
anlegg som det er nødvendig for oss å etablere og drifte.
AEN har etablert høyspentanlegg og lavspent anlegg i området. (Høyspent luftlinje som rød heltrukket strek,
høyspent jordkabel vist som røde stiplet streker i kartet, lavspentnettet er ikke vist i kartet, men ligger tilgjengelig i
sosifila)

Det er en byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 22 kV luftlinje til nærmeste bygningsdel.
Det er en byggeforbudssone på 4 meter dvs 2 meter fra senter av 22 kV kabel til nærmeste bygningsdel.
Det er en byggeforbudssone på 5 meter fra nettstasjon til nærmeste bygningsdel.
Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg.

Angående elektromagnetiske felt, se:
http://www.nrpa.no/

Det gjøres 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.

•             Inntegning på plankart.
Vi gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i planen, herunder plankartet.
Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller.
Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes
ikke inn på kartet. Vi viser i denne sammenheng til Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2, og NVEs
Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen, pkt 6.2.5.

Arealer og eiendommer som brukes til, eller i fremtiden skal brukes til, transformatorstasjoner evnt nettstasjoner
avsettes i kommuneplanen til arealformål bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg»,
energianlegg kode 1500, jf. vedlegg I til kart- og planforskriften.

AENs ledninger er ikke innmålt og nøyaktigheten til traseer på oversendte kart vil være varierende. Bebyggelse eller
andre installasjoner langs traseen må alltid planlegges ut ifra målinger i marka.

•             Andre forhold
I god tid 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).
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Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel
dekke kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle kostnader til erverv av nye rettigheter. Nye traséer må gis
rettigheter med minst like gode vilkår som det vi har til de eksisterende traséene. Normalt er dette stedsevarige
(evigvarende) bruksrettigheter.

Er det behov for å avklaring/utredning/bestilling bes henvendelsen gå via vår hjemmeside www.aenett.no.
Link til bestillingsskjema : https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-nett/nytilknytning-storre-
anleg/skjema-for-tilknytning-storre-anlegg/

Med vennlig hilsen

Helge Olsen
tlf: +47 38 60 77 42

Agder Energi Nett AS
Postboks 794 Stoa | 4809 Arendal
tlf: +47 38 60 70 00
www.aenett.no

Fra: Iversen Åslaug [mailto:Aslaug.Iversen@sweco.no]
Sendt: onsdag 11. oktober 2017 16.17
Til: Fellespostboks.AE Nett Firmapost <nett@ae.no>; post@brannsor.no;
sonja.anita.abrahamsen@farsund.kommune.no; fmavpost@fylkesmannen.no; postmottak@vaf.no; firmapost-
sor@vegvesen.no; postmottak@fiskeridir.no; nve@nve.no; sfn@telenor.com; trond_theone@hotmail.com;
portpromotion@gmail.com; william@kystlaget.net
Kopi: Øystein Bekkevold <Oystein.Bekkevold@farsund.kommune.no>; Jørgen Tjørhom
<jorgen.tjorhom@listernyskaping.no>
Emne: 28324001 -VARSEL OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERINGSPLAN MED UTBYGGINGSAVTALE FOR
OMRÅDEPLAN FOR LISTA RENEWABLE ENERGY PARK

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4.1 legges planprogrammet for områdeplanen for Lista renewable energi
park ut på høring. Samtidig varsles det oppstart av områdeplan etter § 12.8 og oppstart av forhandlinger om
utbyggelsesavtale etter § 17-4. Se vedlagte dokumenter.

Siden dere står på varslingslisten for reguleringsplaner, vedlegg 2,  til Farsund kommune får dere denne e-posten.
Dersom dere ved en feiltagelse ikke skulle hatt denne varslingen ber vi dere gi beskjed til undertegnede.

Hilsen:

Åslaug Iversen

Mobil  +47 (0)04790922394
aslaug.iversen@sweco.no

Sweco Norge AS
Ægirsvei 10B

NO-4632  Kristiansand
Telefon  +47 38 17 86 66
www.sweco.no
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Fra: NVE[NVE@nve.no]
Sendt: 20.11.2017 13:44:49
Til: Sweco Norge AS
Kopi: Felles postmottak (Far)
Tittel: Uttalelse - Varsel om oppstart av områdereguleringsplan med utbyggingsavtale for Lista Renewable Energy Park -
Farsund kommune

Vår ref.: 201707623
Vi viser til epost 11. oktober med varsel om oppstart av områdereguleringsplan for Lista Renewable Energy Park.
NVE er forvaltningsmyndighet for vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom‐ og skredfare. NVE skal som
høringspart bistå kommunen med opplysninger, råd og veiledning innenfor disse temaene, og hvordan dette kan
vurderes og innarbeides i planer etter plan‐ og bygningsloven. På våre nettsider finnes retningslinjer, veiledere,
sjekkliste og annen informasjon knyttet til ivaretakelse av NVEs forvaltningsområder i arealplanlegging. Se
www.nve.no/arealplan .
 
Flom‐ og skredfare
Det er flere vassdrag i planområdet. NVE anbefaler generelt at det holdes god avstand til vassdragene, både av
hensyn til tiltakets flomsikkerhet og av hensyn til vassdragsmiljø og biologisk mangfold. Planområdet er potensielt
flomutsatt. Flomfare må belyses i planarbeidet, og må senest kartlegges på siste planstadium. Der det ikke stilles
krav om detaljregulering må reell flomfare være avklart og ivaretatt i henhold til kravene i byggteknisk forskrift §7‐
2. Nødvendige tilpasninger kan innebære terrengheving med mer. For å oppnå en helhetlig utvikling av hele
planområdet, bør derfor flomfare og nødvendige tilpasningger avklares i områdeplanen. NVE anmoder om at det i
tillegg legges til grunn økning i flomvannføring på 20% for å ta høyde for ventede klimaendringer, jamfør
Klimaprofil Agder (Norsk klimaservicesenter 2017).
 
Planområdet ligger på løsmasser under marin grense. NVE kjenner ikke til utfordringer knyttet til kvikkleire og
områdestabilitet, men anmoder kommunen å avklare hvorvidt områdestabilitet kan være en utfordring for
realisering av planen. Siste plannivå må ivareta tilstrekkelig områdestabilitet, jamfør TEK17 §7‐3 og NVEs veileder
7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred.
 
Vi viser for øvrig til våre retningslinjer 2/2011 Flaum‐ og skredfare i arealplanar, samt DIBKs temaveileder
Utbygging i fareområder (2015).
 
Vassdragstiltak
Nesheimvassdraget inngår i verneplan for vassdrag og ligger delvis innenfor planområdet. Kommunens
arealplanlegging må ikke legge til rette for utvikling som er i konflikt med vernegrunnlaget. Se verneplanens
nettside.
 
NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser på en slik måte at det
oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når reguleringsplan omfatter de hensyn som vannressursloven
skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjon etter vannressursloven § 8, jf. §§ 18 og 20.
Detaljreguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan bli berørt må derfor
sendes til NVE for vurdering. I slike saker må kommunene være tydelig i oversendelsesbrevet at forholdet til
vannressursloven skal vurderes. 
 
Videre prosess
For å lette høringsprosessen ber vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og
konklusjoner som er gjort. NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt alle relevante
fagkyndige utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet. Vi ber om at alle plandokumenter
sendes elektronisk til rs@nve.no.
 
NVE ber om at det kommer tydelig frem av oversendelsesbrevet dersom det er en konkret problemstilling
kommunen ønsker bistand med. Vi vil kun uttale oss til planen dersom våre tema ikke er godt nok vurdert og
ivaretatt. Forhold som kan medføre innsigelse fra NVE er blant annet manglende dokumentasjon på sikkerhet og
manglende innarbeiding av hensynssoner for flom‐ eller skredfare.
 
Ta gjerne kontakt på e‐post eller telefon dersom det er spørsmål om ovennevnte tema underveis i planprosessen.
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Hilsen fra
Lars Ove Gidske
Seniorrådgiver
Skred- og vassdragsavdelingen
Region Sør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Telefon: 09575 eller direkte: 22959770
E-post: nve@nve.no  eller direkte: log@nve.no
Web: www.nve.no 

 
 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Rigedalen 5 Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 4626 KRISTIANSAND S Regnskap 

Postboks 723 Stoa     Postboks 702 

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Sweco 

 

   

   

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Tore Hansen / 38121514 17/175091-3 Åslaug Iversen 03.11.2017 

     

      

Områderegulering for Lista Renewable Energi Park, i Farsund kommune - 

innspill til varsel om oppstart av planarbeid 

Viser til deres oversendelse 11.10.2017. 

 

Varslet planområde omfatter en vesentlig del av kommunedelplan for Lista fly- og 

næringspark. Det omfatter også 3 delstrekninger på fylkesveg 463, fv. 674 inn fra kryss med 

fv. 463 ved Ore, og del av kommunal veg mellom Østhassel og Maberg. Nevnte vegstrek-

ninger oppfatter vi som områder for påtenke kryss for atkomster til planområde.   

 

Kommunedelplan baserer seg på ny hovedvegatkomst fra øst, fra kommunal veg, og på 

nordre atkomst (fv. 674) som hovedatkomster til flyplassområde. Vestre port ønskes 

opprettholdt i kommunedelplanen, men ikke for gjennomkjøring. Vi 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. 

 

I utfyllende bestemmelser til kommunedelplan er det en bestemmelse om at ny hovedveg-

atkomst 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 vi i tillegg til kryss med fv. 463 legge vekt 

på gang-/sykkelveg langs fv. 674 og videre gjennom planområde. Ut fra det vi nå kjenner til 

bør g/s-veg legges på sørøstre side av fv. 674, i tråd med kommunedelplan for sykkel fra 

2015 (plassering i reguleringsplan for Ore, Kloppen baserte seg på kommuneplan fra 2001). 

 

Vegavdeling Vest-Agder, seksjon for plan og forvaltning 

Med hilsen 
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Anne Grete Tofte 

seksjonsleder Hansen Tore 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Farsund kommune, Postboks 100, 4552 FARSUND 

Vest-Agder fylkeskommune, regionalavd.,  
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Iversen Åslaug

Fra: Bjørn Arild Skeibrok <skregnsk@online.no>
Sendt: 24. november 2017 10:34
Til: Iversen Åslaug
Emne: 90/35 Lista Miljøservice AS [WARNING: SPF validation failed]
Vedlegg: Skann_20171124.pdf

Lista Miljøservice avsluttet sin drift (Vaskeri + renhold ) i 2010 og siden da har bygget kun vært brukt som lager.
Vi har postkasse på veggen der men denne tømmes kun 1 gang pr mnd. Pga ikke aktivitet og derfor for sent svar på
denne reguleringsplanen da denne ikke er blitt sendt til meg men til adressen i Lista Fly og Næringspark.
Jeg har merket av med gul tusj hvilke område som gjelder vår eiendom helt ved Nordveien, like ved innkjørselen
mot vest til Næringsparken.
Mikalsen og co var i et møte med oss for 12 mnd hvor de ønsket å kjøpe bygget. 12 måneder etter har vi fremdeles
ikke fått noe svar eller hørt mer.
Vi har nå 2 uavhengige firma som ønsker å kjøpe bygget og selskapet Lista Miljøservice AS som et eiendomsselskap
og utvikle bygget videre samt kanskje sett opp en ekstra lagerhall.
Det er ønske om å overta dette 01.01.2018. Men først må disse tingene avklares om den nye reguleringsplanen :

Før vi vet mer om dette kan være noen som helst positivt for oss og til understående spørsmål blir besvart og
gjennomgått vil vi tilkjennegi at vi IKKE ønsker vårt område med i denne foreslåtte reguleringsplanen. Vi finner det
også meget merkelig at vi som har bygninger i disse områdene selv om vi ikke har noe med Lista Flypark eiendom AS
og gjøre ikke blir spurt om dette i forkant.

1. Hvilke reguleringer vil komme på bygget vår DERSOM bygget skulle bli med i en reguleringsplan?
2. Selv om det blir en reguleringsplan og det IKKE skulle bli noe datasenter e.l. vil denne reguleringsplanen da

være gjeldene ?
3. Hvilke fordeler finnes for vårt firma og komme med i denne reguleringsplanen ? (dersom det finnes noen )
4. Hva må til for at vi IKKE blir innlemmet i denne reguleringsplanen dersom både vi og event. Nye eier ikke

ønsker dette ?
5. Når vil vi kunne få avklart om vårt område om ønskelig kan trekkes ut av denne planen?
6. Dersom vi blir med i planen og bygge rives og vi da selvsagt IKKE har noe ønske om et nytt bygg oppført på

området hvilke regler gjelder for dette ?

Ber om at all videre informasjon i denne saken blir sendt til denne mailadressen.

Borhaug den 24.11.2017

For Lista Miljøservice AS

Bjørn Arild Skeibrok
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