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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  20/01337-19 
Saksbehandler Øystein Bekkevold 
 
 
 
 

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

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Utvalg for teknisk 13.04.2021 47/21 

2 Kommunestyret 22.04.2021 19/21 

 
 

Utvalg for teknisk har behandlet saken i møte 13.04.2021 sak 47/21 
 

Møtebehandling 

Reguleringsplanlegger Øystein Bekkevold orienterte før behandling av saken.  
 

Votering 

Utvalg for teknisk innstiller enstemmig på rådmannens innstilling.  
 

Utvalg for teknisk sin innstilling:  

Farsund kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 og §12-
15 planforslaget «PlanID 4206 04411 reguleringsplan for Langøy midtre,  gnr/bnr 
212/10, 1» datert 24.11.2020 med tilhørende bestemmelser revidert 13.1.2021 og 
byggesøknadstegninger med følgende endringer: 

1. BFF1 – Fritidsbebyggelse 

Endringer i plankartet.  

a) • Plassering av fritidsbolig og bod på 212/10  angis på plankartet.  

b) • For fritidsbolig på 212/1 tegnes inn byggegrense sammenfallende med 
avgrensing av bestemmelsesområde for midlertidig deponi.  

c) • Det tegnes inn byggegrense for platting på terreng, badestam og flaggstang.   

 

2. Endringer og tilføyninger i reguleringsbestemmelser.  

a) • Presisering i bestemmelsene om byggegrense for 212/1 sammenfallende med 
bestemmelsesområde for midlertidig deponi.  



  side 2 av 9 

b) • Generelle krav om utforming, utnyttelsesgrad , møne- og gesimshøyde angis i 
bestemmelsene. Bestemmelsene pkt 3.1.3 gjøres gjeldende for begge hyttene  

 

3. BSS1 – BSS2 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 

Endringer i plankartet.  

a) • Badeflåte 2 x 4 meter tegnes inn i plankartet langs bryggen sør i BBS1. 

b) • Byggegrense mot sjø for brygger tegnes inn og  følger eksisterende 
bryggekant.  

 

Følgende legges til i reguleringsbestemmelser.  

c)• Badeflåte tillates fra mai til september. Samtidig med utsetting av flåten skal 
det settes ut markeringsbøyer i grense mellom badesone og båtplasser.   

d)• I BSS2, er det fri ferdsel for allmennheten fra gangvei og videre på brygger 
langs sjøen.  

 

4. BUN1 – uthus/naust/badehus 

Endringer i plankartet.  

a) • 2 nye sjøboder tegnes inn i plankartet.   

b) • Byggegrense sammenfallende med formålsgrense mellom BUN1 og BSS2 
tegnes inn og gjelder som byggegrense for bebyggelsen mot sjø.  

Følgende legges til i reguleringsbestemmelser: 

c) • Sjøboder skal anvendes som lager til oppbevaring av redskap og utstyr. 

5. Justeringer i bestemmelsene 

a) Bestemmelsene justeres slik som vist i vedlegg «Planbestemmelser 20210406 
markerte endringer» (forslag til vedtak 1-4 over medtatt). 

 

 
 
 
 

 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.04.2021 sak 19/21 
 

Møtebehandling 

Øystein Bekkevold (R) ba om habilitetsvurdering fra kommunestyret før behandlingen av denne sak. 
Kommunestyret vedtok enstemmig at Bekkevold er inhabil og Bekkevold fratrådte møtet. 
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Innkalt vara Gøril Onarheim tok sete. 
 

Votering 

Teknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.  
 
Øystein Bekkevold tok sete igjen, Gøril Onarheim fratrådte møtet.  
 

Kommunestyrets vedtak  

Farsund kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 og §12-
15 planforslaget «PlanID 4206 04411 reguleringsplan for Langøy midtre,  gnr/bnr 
212/10, 1» datert 24.11.2020 med tilhørende bestemmelser revidert 13.1.2021 og 
byggesøknadstegninger med følgende endringer: 

1. BFF1 – Fritidsbebyggelse 

Endringer i plankartet.  

a) • Plassering av fritidsbolig og bod på 212/10  angis på plankartet.  

b) • For fritidsbolig på 212/1 tegnes inn byggegrense sammenfallende med 
avgrensing av bestemmelsesområde for midlertidig deponi.  

c) • Det tegnes inn byggegrense for platting på terreng, badestam og flaggstang.   

 

2. Endringer og tilføyninger i reguleringsbestemmelser.  

a) • Presisering i bestemmelsene om byggegrense for 212/1 sammenfallende med 
bestemmelsesområde for midlertidig deponi.  

b) • Generelle krav om utforming, utnyttelsesgrad , møne- og gesimshøyde angis i 
bestemmelsene. Bestemmelsene pkt 3.1.3 gjøres gjeldende for begge hyttene  

 

3. BSS1 – BSS2 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 

Endringer i plankartet.  

a) • Badeflåte 2 x 4 meter tegnes inn i plankartet langs bryggen sør i BBS1. 

b) • Byggegrense mot sjø for brygger tegnes inn og  følger eksisterende 
bryggekant.  

 

Følgende legges til i reguleringsbestemmelser.  

c)• Badeflåte tillates fra mai til september. Samtidig med utsetting av flåten skal 
det settes ut markeringsbøyer i grense mellom badesone og båtplasser.   
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d)• I BSS2, er det fri ferdsel for allmennheten fra gangvei og videre på brygger 
langs sjøen.  

 

4. BUN1 – uthus/naust/badehus 

Endringer i plankartet.  

a) • 2 nye sjøboder tegnes inn i plankartet.   

b) • Byggegrense sammenfallende med formålsgrense mellom BUN1 og BSS2 
tegnes inn og gjelder som byggegrense for bebyggelsen mot sjø.  

Følgende legges til i reguleringsbestemmelser: 

c) • Sjøboder skal anvendes som lager til oppbevaring av redskap og utstyr. 

5. Justeringer i bestemmelsene 

a) Bestemmelsene justeres slik som vist i vedlegg «Planbestemmelser 20210406 
markerte endringer» (forslag til vedtak 1-4 over medtatt). 
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2.gangsbehandling PlanID 4206 04411 reguleringsplan for Langøy midtre,  gnr/bnr 212/10, 
1 

 

Rådmannens innstilling: 
Farsund kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 og §12-
15 planforslaget «PlanID 4206 04411 reguleringsplan for Langøy midtre,  gnr/bnr 
212/10, 1» datert 24.11.2020 med tilhørende bestemmelser revidert 13.1.2021 og 
byggesøknadstegninger med følgende endringer: 

6. BFF1 – Fritidsbebyggelse 

Endringer i plankartet.  

d) • Plassering av fritidsbolig og bod på 212/10  angis på plankartet.  

e) • For fritidsbolig på 212/1 tegnes inn byggegrense sammenfallende med 
avgrensing av bestemmelsesområde for midlertidig deponi.  

f) • Det tegnes inn byggegrense for platting på terreng, badestam og flaggstang.   

 

7. Endringer og tilføyninger i reguleringsbestemmelser.  

c) • Presisering i bestemmelsene om byggegrense for 212/1 sammenfallende med 
bestemmelsesområde for midlertidig deponi.  

d) • Generelle krav om utforming, utnyttelsesgrad , møne- og gesimshøyde angis i 
bestemmelsene. Bestemmelsene pkt 3.1.3 gjøres gjeldende for begge hyttene  

 

8. BSS1 – BSS2 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 

Endringer i plankartet.  

c) • Badeflåte 2 x 4 meter tegnes inn i plankartet langs bryggen sør i BBS1. 

d) • Byggegrense mot sjø for brygger tegnes inn og  følger eksisterende 
bryggekant.  

 

Følgende legges til i reguleringsbestemmelser.  

c)• Badeflåte tillates fra mai til september. Samtidig med utsetting av flåten skal 
det settes ut markeringsbøyer i grense mellom badesone og båtplasser.   

d)• I BSS2, er det fri ferdsel for allmennheten fra gangvei og videre på brygger 
langs sjøen.  

 

9. BUN1 – uthus/naust/badehus 

Endringer i plankartet.  
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d) • 2 nye sjøboder tegnes inn i plankartet.   

e) • Byggegrense sammenfallende med formålsgrense mellom BUN1 og BSS2 
tegnes inn og gjelder som byggegrense for bebyggelsen mot sjø.  

Følgende legges til i reguleringsbestemmelser: 

f) • Sjøboder skal anvendes som lager til oppbevaring av redskap og utstyr. 

10. Justeringer i bestemmelsene 

b) Bestemmelsene justeres slik som vist i vedlegg «Planbestemmelser 20210406 
markerte endringer» (forslag til vedtak 1-4 over medtatt). 

 

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 
Vedtak 
Offentlig ettersyn - PlanID 4206 04411 reguleringsplan for Langøy midtre,  gnr/bnr 
212/10, 1 
Saksutskrift - 1.gangsbehandling PlanID 4206 04411 reguleringsplan for Langøy midtre,  
gnr/bnr 212/10, 1 
Innspill - Farsundadvokatene - 25.03.21 
Plan ID 04411 - Kommentarer til klage fra Farsund Advokatene av 25.03.2021 
Innspill - Statsforvalteren i Agder - 22.03.21  
Innspill - Kystverket - 22.03.21 
Innspill - Agder Fylkeskommune - 26.03.21 
Innspill - Rådet for personer med nedsatt funksjonsnedsettelse - 17.03.21 
Innspill - eldrerådet - 17.03.21 
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 
Planbestemmelser 20210406 markert endringer 
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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. 
 
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. 
 
Saksgang 
Utvalg for teknisk vedtok 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 i 
møte  26.01.2021 som sak 1/21. 
 
Planen fremmes i henhold til PBL § 12.15, felles behandling av reguleringsplanforslag 
ogbyggesøknad. Ytre rammer for planlagt hytte og opparbeidelse av terreng m.m. framgår av   
vedlegg til planforslaget. Når planen er vedtatt, kan byggesøknad behandles uten ytterligere 
nabovarsling. Materielle som fulgte offentlig ettersyn gjelder som nabovarsel. Reguleringsplan var 
utlagt til offentlig ettersyn på www.farsund.kommune.no i perioden 12.2.2021- 26.3.2021. 
 
Innspill til offentlig ettersyn 
Det kom i perioden inn 5 innspill. Alle er kort gjengitt og kommentert ved behov under. 
Alle innspill er vedlagt saken sin helhet. 
 
Eldrerådet behandlet i møte 12.3.2021 som sak 5/21 
«Eldrerådet i Farsund viser til planbeskrivelsens pkt. 4.7 - Stier. 
Vi synes det er viktig og fint med presiseringen av hvor de gamle stiene går og at disse skal være åpne 
for allmennheten.» 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse behandlet i møte 10.3.2021 som sak 5/21  
«Rådet har ingen merknader.» 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
 
Statsforvalteren i Agder brev datert 22.3.2021 
Har ingen merknader. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
 
Kystverket brev datert 22.3.2021 
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Kystverket minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller ferdselen i kommunens 
sjøområde krever tillatelse fra kommunal havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven 14 andre 
ledd. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
 
Agder Fylkeskommune brev datert 26.3.2021 
Agder fylkeskommune har følgende innspill til planforslaget 
100-metersbeltet mot sjøen har et spesielt vern gjennom plan- og bygningsloven. Regionplan Agder 
2030 og de nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging støtter opp om dette. De 
fremhever begge at strandsonen skal forvaltes i et langsiktig perspektiv hvor friluftsliv og andre 
allmenne interesser er særlig viktige hensyn. 
I tråd med dette anbefalte Agder fylkeskommune ved oppstart av planarbeidet i brev datert 12. 
august 2020 at byggegrense ble angitt slik at det skulle være en reell mulighet til allmenn ferdsel 
langs sjøen. Vi kan ikke se at dette er ivaretatt i planforslaget. Vi har gitt merknader til planen 
nedenfor som kan bedre dette forholdet. 
 
BFF1 – fritidsbebyggelse 
Planbestemmelsene stiller både i § 2.3 og § 3.1.2 krav om at fritidsboligen på gnr./bnr. 212/10 med 
tilhørende støttemurer, terrasser, gangvei, stier, flaggstang, badestamp, badeflåte, vann og 
avløpskummer skal utformes og lokaliseres i henhold til vedlagte situasjonsplan m.m. Vi bemerker at 
plankartet ikke har samme detaljeringsgrad som disse dokumentene. Hvor plankartet kun viser 
grenser for de ulike areal- og hensynssoner, viser situasjonsplanen den konkrete plasseringen for de 
nevnte tiltak. Vi anbefaler at plassering av begge fritidsboligene også angis på plankartet og at det 
settes en passende byggegrense fra sjøen. For fritidsboligen på gnr./bnr. 212/1 kan det alternativt 
presiseres i planbestemmelsene at byggegrensen er sammenfallende med bestemmelsesområdet for 
midlertidig deponi. 
 
Generelle krav om utforming for begge hyttene som utnyttelsesgrad, møne- og gesimshøyde m.m. 
bør angis i bestemmelsene. Man kan følgelig vurdere å gjøre situasjonsplan og de øvrige vedlagte 
dokumentene veiledende. Videre mener vi at den plasseringen av platting på terreng, badestamp og 
flaggstang som er vist på situasjonsplanen, kan virke unødvendig privatiserende på strandsonen. 
Disse frarådes. Nevnte tiltak bør, hvis de i det hele tatt skal tillates plasseres innenfor byggegrensen. I 
så fall bør dette også spesifiseres i bestemmelsene. Vi oppfordrer samtidig til at man regulere arealet 
utenfor byggegrensen til naturformål og/eller at eksisterende stier reguleres til grønnstruktur. 
Innenfor disse områdene bør naturlig vegetasjon bevares, og det bør ikke tillates permanent eller 
midlertidige tiltak unntatt enkel terrassering. 
 
BSS1- BSS2 – småbåtanlegg i sjø og vassdrag 
Vi mener at plassering av flytebryggen og båtplasser bør markeres i plankartet. Samtidig bør 
planbestemmelsene angi maks antall båtplasser, og det bør sikres tilstrekkelig avstand mellom 
båtplassene og flytebrygge, slik at båttrafikk ikke utgjør en sikkerhetsrisiko for lek og bading ved 
flytebryggen. Man kan vurdere å sette rekkefølgekrav om nødvendig sikringstiltak før etablering av 
båtplasser. Vi bemerker også at det ikke er bestemmelser til BSS2, men at det går sti gjennom 
området ned til bryggen. Som for BFF1 bør det også i dette tilfellet innarbeides en planbestemmelse 
som sikre allmennhetens rett til ferdsel i området, og det bør ikke tillates tiltak som hindrer slik 
ferdsel. 
 
BUN1 – uthus/naust/badehus 
Vi bemerker at bestemmelsene tillater oppføring av to nye sjøboder med BYA på 16m2 mens 
situasjonsplanen ser ut til å ha inntegnet fire sjøboder. Vi forutsetter at det er bestemmelsen om to 
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sjøboder som gjelder. Disse bør også inntegnes på plankartet. I tråd med § 10.1 i gjeldende 
reguleringsplan for Langøy bør det spesifiseres i bestemmelsene at sjøboder skal anvendes som lager 
til oppbevaring av redskap og utstyr. 
 
Forholdet til fredete kulturminner 
Forholdet til fredete kulturminner på land er tidligere avklart jf. vedtatt plan. Norsk maritimt 
museum har ingen merknader til kulturminner under vann. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Administrasjonen vil foreslå endringer i plankart og bestemmelser som i stor grad 
ivaretar innspill fra Fylkeskommunen. 
 
Innspill fra Farsund Advokatene på vegne av Roar og Fritz Aanensen datert 25.3.2021 
Det er innkommet ett omfatteende innspill fra overnevnte. Innspillet er vedlagt i sin helhet og gjengis 
i korte trekk.  

- De mener planforslaget må avvises da den har store avvik fra overordnet plan for Langøy. 
- De mener plangrensen må utvides. 
- De mener planforslaget avviker vesentlig fra øvrige planer på Langøy mhp grenser for bebygd 

areal, høyder og utnyttelse mm. 
- Det gis en punktvis oppsummering av endringer til bestemmelsene de mener må 

innarbeides. (Se kommentar fra tiltakshaver under til hvert punkt). 
- De fremmer diverse påstander om at planforslaget legger opp til ulovlig bruk. 

 
Kommentar fra tiltakshaver ved Spiss Arkitekter AS 
Se eget vedlegg. 
 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Administrasjonen vil foreslå endringer i plankart og bestemmelser som imøtekommer en del av 
innspillene. Minner om at dette fremmes som en egen plan som da ikke lengre forholder seg til 
utnyttelsesgrad eller øvrige momenter i Langøyplanen, som ved endelig vedtak ikke lengre gjelder for 
det aktuelle planområdet. Øvrige kommentarer tas til etterretning. 
 
Vurdering 
Det har ved offentlig ettersyn innkommet en del forslag til endringer for bedre å sikre de hensyn som 
skal tas ved tiltak i 100-metersbeltet.  
 
Administrasjonen har i samråd med tiltakshavers utførende arkitekt kommet fram til ett 
endringsforslag som blir anbefalt under rådmannens innstilling. 
 
Forslag til vedtak 
Administrasjonen vil anbefale at planforslaget blir vedtatt med de forslag til endringer som 
fremkommer av forslag til vedtak. 
RETT UTSKRIFT 
DATO 23.april.2021 
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