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1 INNLEDNING

1.1 Oppdraget

Asplan Viak fikk 24.4.2019 i oppdrag av Lista Eiendom AS å fullføre arbeidet med
reguleringsplan for nytt boligområde på Nøtland i Spind.
Planarbeidet ble startet opp i mai 2017 av EBS Consult som leverte utkast til plan til
kommunen i april 19. Dette forslaget ble ikke behandlet av kommunen.

Reguleringsplanen er kalt «Detaljreguleringsplan for Bastuvika» og har planid 16500.

Forhåndskonferanse med kommunen ble avholdt den 28.8.2017 med tilhørende referat.

Tiltakshavere for planen er Bjørn Arne Skeime (Sør-Bygg) og eiendomsutvikler Kjell
Mykland  med partnere som står bak selskapet Lista Eiendom AS.
Hjemmelshavere for grunnen i planområdet er:

· Lista Eiendom AS gnr 185, bnr 33,35
· Tor Farbrot m/ flere gnr 185, bnr 5

Lista Eiendom AS disponerer etter avtale med eiere av 185/5 således hele
reguleringsområdet.

Det er avholdt 5 møter i reguleringsfasen hvorav 2 med kommunen og ett med offentlige
etater etter innsigelse til  planen etter offentlig ettersyn.

      Medarbeidere i Asplan Viak AS har vært:

Siv ing Kåre Kalleberg:   Regulering/oppdragsledelse/ infrastruktur VA
Ing Marianne Grigson: Vegplanlegging  og plankart
Landskapsark Ruth Hauge Bjørneseth:  Landskap med temarapport.

I tillegg har Ecofact undersøkt  biologisk  mangfold med egen temarapport.

1.2 Hensikt med planarbeidet
Hensikten med planen er å tilrettelegge et større område for boligbebyggelse med
småbåthavn i tråd kommuneplanen der arealene er avsatt til disse formålene.

Området har betydelig størrelse og gir potensiale for utvikling av et boområde i Spind der
det fram til nå ikke har vært boligfelt med konsentrert bebyggelse.  Boligbebyggelse i
Spind er således i dag spredt lokalisert.

Planen vil da innebære at det må utvikles ny infrastruktur med VA anlegg som heller ikke
er ført fram til Spind tidligere.

Planen har til hensikt å gi mulighet for en variert bebyggelse med fokus på store grønne
områder tilrettelagt for lek og friluftsliv. Det inngår et eget område beregnet for
naturbaserte boliger som har til hensikt å tilpasse boligene til terrenget og bevare terreng
og vegetasjon med minimale terrenginngrep.
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1.3 Idekonsept
Tiltakshaver har gitt følgende beskrivelse av idekonseptet bak planen:

1.4 Planprosess
Planen  ble 1. gangs behandlet 11.9.2019 og lagt ut til offentlig ettersyn  fram til 31.12.2019.
Planen inkluderte et betydelig område som ligger utenfor det  avsatte område i overordnet
plan. En del av området  lå også innefor 100m beltet.

Ved offentlig høring  kom det innsigelse til planen fra Fylkesmannen , Fylkeskommunen og
Vegvesenet hovedsakelig knyttet til at planen ikke samsvarte med overordnet plan  og
maglende konsekvensutredning knyttet til disse områdene.

Planen som ble lagt ut til offentlig høring er vist nedenfor i Fig 1.
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FIG 1: Plankart lagt ut til offentlig høring 31.12.2019

Kommunen tok initiativ til et møte med overordnede myndighet 10.3.2020 for om mulig å
avklare innsigelsene. Til dette møtet forlå et revidert plankart der ridesenter og boligdelen  i
nordvestre del av planen var tatt ut.   Møtet konkluderte med at planen slik den var fremmet
utløste krav om konsekvensutredning (KU). Til det revidert forslaget var det diskusjon om
forslaget  utløste KU.

For å være på den sikre siden i videre arbeid med planen besluttet  tiltakshaver å  foreta  en
KU  med hovedvekt på de arealer som ikke er avsatt til  utbygging i  kommuneplanen.

Planen som fremmes til 2. gangs behandling er redusert i omfang der ridesenter og
nordvestre del av bebyggelsen  som lå høyt i terrenget er  tatt ut. Videre er det gjort
endringer i planen vedrørende bebyggelse og  vegføringer  slik at det blir bedre
terrengtilpasning og   mindre eksponering  i landskapet som  et resultat av
konsekvensanalysen.
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1.5 Konsekvensutredning (KU)
Forslag til planprogram for  KU ble vedtatt av kommunen 5.5.2020 og lagt ut til offentlig
høring  i tidsrommet 27.5-8.7.2020. Det vises til vedtatt planprogram for KU i Vedlegg.

Det kom tilbakemelding  på  planprogrammet  som følger:

· Fylkesmannen 17.6.2020:  Ingen merknader
· Kysterket  23.6.2020: Ingen merknader
· Anne Farbrot 7.7.2020: Merknad og gangsti til sin hytte utenfor planområdet.

Hovedtemaet i KU er  vurdering av av grøntstruktur, landskap , nærmiljø og friluftsliv og
vurdeing av disse forhold med hjelp av 3D visualisering av bebyggelsen i landskapet .

Det er utarbeidet en 3D modell av bebyggelsen som ligger nærmes sjøen og  utarbeidet en
egen  temarapport med konsekvensanalyse av  hovedtemaet. Rapporten ligger som vedlegg
til revidert planbeskrivelse.

1.6 Revidert planbeskrivelse
Denne planbeskrivelsen – versjon 2 - er en revidering av beskrivelsen  til 1.gangs
behandling. Den inkluder beskrivelse av  hvordan innspill, merknader og  innsigelsene til
planen er håndtert, og gir en beskrivelse av det revidet planforslaget datert  11.9.2020.

Merknadene  fra offentlig høring er ikke gjengitt  i sin helhet i planbeskivelsen.
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2 PLANOMRÅDET

2.1 Beliggenhet og avgrensing
Reguleringsområdet er et større utmarksområde på 377,3 daa på Nøtland som grenser til
Bekkevik i nordvest, til Fv 666 i nord og til sjøen i sør. Området framgår av Fig 2.

Fig 2 : Reguleringsområdet

Området ligger i kjøreavstand ca 5km til Farsund sentrum med kjøretid 5 – 7 min, jfr Fig 3
under.
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Fig 3: Beliggenhet i forhold til Farsund sentrum

Området er relativt kupert med høydeforskjell på 85m fra sjøen til høyeste topp. Området
ligger i hovedsak sørvendt, og topografi og høydeforskjell gir gode muligheter til å få
solrike tomter med utsikt mot sjøen

2.2 Eksisterende forhold og natur
Det inngår i planområdet kun 2 eldre bygninger som er i dårlig forfatning. Bygningene
ligger midt i planområdet. I tillegg er det  eldre naust og  en brygge ved sjøen  knyttet
gårdsbebyggelsen, jfr Fig 4 og 5.

Fig 4: Eksisterende bebyggelse som skal fjernes på  185/33
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Fig 5: Bilde fra stranda med steinbrygge  og naust

Området er i de siste 10-årene ikke brukt i landbruket til beiting med den følge at området er
blir tilgrodd.
Det er stort sett fjellgrunn i området med et tynt vegetasjonslag.  I disse partiene er det
vegetasjon med blanding av bjørk og furu som vist i Fig 6.

Fig 6: Bilde av typisk vegetasjon og grunnforhold i området.

I noen lavtliggende partier er det bedre bonitet der det har vært plantet barskog. Skogen er
nylig i hovedsak er hogget ut, men det gjenstår  et mindre område med furu som skal
hogges.
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Gjennom området fra v 666 går det en traktorveg fram til den nordre bebyggelsen som vist
på bilde Fig 7. Stedets typiske terreng og vegetasjon framgår også her.

Fig 7: Dagens veg  fra fv 666  gjennom planområdet.

  I planområdet inngår Nøtlandstjønna i nord med kantvegetasjon, jfr Fig 8.

Fig 8: Nøtlandstjønna lengst nordøst i planområdet
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For mer detaljert beskrivelse av vegetasjon i planområdet henvises til rapporten fra Ecofact
fra 31.5.2019 om biologisk mangfold og temarapport Grønnstruktur mm av 11.9.2020.

2.3 Arealdisponering

Planområdet er foreslått disponert på følgende måte:

2.4 Utbyggingsavtale
Planen innebærer utvikling av ny infrastruktur med framføring av offentlig VA anlegg.
Vegene i området forutsettes i hovedsak å være offentlige vegen. Det er ikke avertert
oppstart forhandling om utbyggingsavtale samtidig med melding om regulering. Slik
annonsering skal utføres. Det er drøftet utbyggingsavtale med kommunen, men ikke ført
forhandlinger om endelig avtale.

Det forutsettes inngått en utbyggingsavtale med kommunen. Hovedelementet i en slik avtale
vil være kommunal overtakelse av offentlige veger og VA-anlegg i området. Videre vil inngå
avklaring om VA ledninger til området kan utnyttes til andre områder mellom Bastuvika og
sentrum og et økonomisk bidrag fra kommunen for senere tilkobling av disse til
ledningsanlegget.
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3 PLANSTATUS

3.1 Kommuneplan

Området er i gjeldende Kystsoneplan for Spind fra 2015 avsatt til boligbygging med området
B10 og småbåthavn S20, jfr Fig 9.

Avgrensingen av byggeområdene i kommunedelplanen er basert på bygging utenfor 100m
beltet som framtrer som en lilla strek i utsnittet av kommunedelplanen i Fig 9.  De angitte
områdene for boligbygging er lavtliggende områder i terrenget.

Fig 9: Utsnitt av kommuneplan – Kystsoneplanen for Spind

Arealdisponering i revidert planforslag dekker i hovedtrekk det avsatte areal i overordnet plan
til boligformål. Den nordvestre stripen i kommuneplanen er ikke regulert til bolig i planen som
fremmes.  Byggeareal innenfor 100m-belte er på 13,5 daa og er vist i Fig 10 som arealet
som ligger sør for rød strek.

KU som er utført er knyttet til denne delen av planen som ikke samsvarer med
kommuneplanen.

Det er ingen reguleringsplaner fra før i området. Det er gitt dispensasjon fra plankrav for all
bebyggelse som er oppført de siste årene.
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Fig 10: Byggeområder på sørsiden av rød strek 13,5 daa samsvarer ikke med kommuneplanen

3.2 Arealdisponering i forhold til overordnet plan
Kommunedelplanens angivelse av utbyggingsområdet er begrenset til arealer utenfor 100m
beltet samt til lavtliggende terreng som en stripe mot nordvest.

Med kun disse arealene er det ikke grunnlag til å kunne  bygge ut området og få dekket
kostnadene til  infrastrukturen.
For å få salgbare boligtomter i Spind er en avhengig av:

· Solrike tomter med utsikt til sjøen
· Romslig tomter som gir mulighet til bygging av eneboliger samt mindre tomter for

rekkehus etc.
· Et tilstrekkelig antall attraktive tomter som kan forsvar infrastrukturkostnadene.
· Tomter må ha en realistisk kostnad i forhold til de tomtekostnadene som er vanlige i

Farsund.
· Båtplass må følge med tomtene

 Planen omfatter derfor arealer på 13,5 daa som ligger innenfor 100m beltet med tilpasning til
terreng og landskap.

Kommuneplanen legger til grunn at det skal etableres GS veg langs fv 666 fram til fv 43 slik
at befolkningen han komme i kontakt med offentlig transportmidler ved fv 43. Det er her
etablert bussholdeplasser.
Bygging av GS veg langs fv 666 var medtatt som rekkefølgekrav i bestemmelsen til 1. gangs
behandling etter at det er bygget 100 boliger.
Dersom slik veg skal bygges og finansieres av utbygger av feltet vil disse kostnadene velte
hele prosjektet slik at det ikke realiserbart. Det kan neppe ha vært intensjonen i utarbeidelse
av kommuneplanen at boligområdet i Bastuvika skal dekke kostnadene for en GS veg. Det
må også stilles spørsmål om hensikten med en GS veg langs fv 666 som ikke lar seg føre
videre til Farsund sentrum langs fv 43. Vår konklusjon er derfor at rekkefølgekrav knyttet til
GS veg langs fv 666  er urealistisk og tas ut av bestemmelsene.
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4 PLANFORSLAGET

4.1 Framstilling, planinnhold arealer mv.hovedgrep

Planen er framstilt som privat detaljregulering etter plan- og bygningslovens § 12-3.

Det er holdt forhåndskonferanse med kommunen den 28.8.2017 der planområdets
avgrensning er fastsatt. Kommunen redegjorde her for forutsetninger som må legges til
grunn.

Konseptet/hovedgrepet for planen har vært følgende:

· Nye boliger planlegges som en blanding av eneboliger, konsentrert bebyggelse,
terrassehus som tilpasses til terrenget

· Atkomstveg fra Fv 666 legges sentralt i området som en hovedveg med stikkveger ut  til
byggeområdene

·  Det legges opp til utbygging i etapper der hovedanlegg for veg og VA inngår i første
etappe.

· Det er store friluftsområdet i planen i områder med ulendt terreng og i kystsonen.
Planen har til hensikt å skape et bomiljø med god kontakt med naturen rundt.

Planen er framstilt digitalt på laserkart som viser terrenget nøyaktig. Plankartet kan leses
best i M 1:1000.

4.2 Planinnhold
Det reviderte planforslaget som fremmes er vist i Fig 11 nedenfor. Innholdet i planen skal her
beskrives.
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Fig 11 .Revidert plankart  11.9.2020

4.2.1 Boligbebyggelse for eneboliger B1-5
Det tilrettelegges for eneboligtomter i 5 områder i planen knyttet til de offentlige veger der
hver gruppe av tomter er gitt  nr for byggeområdet. Alle tomter er i tillegg gitt et
tomtenummer. Tomtene vil få variert størrelse 0,6 – 1,5 daa.  Med denne tomtestørrelsen
vil en kunne tilpasse seg eksisterende terreng i stor grad med tilhørende begrensing i
terrenginngrep.
Maks BYA settes til 300 m² inkl garasje og andre bygg på tomten. Det inngår 2
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parkeringsplasser pr tomt.
Gesims- og mønehøyde er på henholdsvis 5 og 7 m for saltak og 6m gesimshøyde for
pulttak/flate tak. Dette gir mulighet for boliger i 2 etasjer. Begrensning i høyde er satt for
de områdene som ligger eksponert mot sjøen - område  B1.3, B1.4, B1.5 og  B5.1-3. Her
det det angitt maks nivå på ferdig golv hovedplan eller underetasje og angitt maks høyde
over dette planet for å unngå stor eksponering i landskapet. Disse tomtene har også krav
til mørk farge. For 3 tomter er det satt krav til bygging kun i en etasje.

Det ligger til rette for underetasje på noen av tomtene der terrenget skråner. Underetasje
vil kunne gi bedre terrengtilpasning. Generelt er det  dog liten interesse for å bygge
underetasje på boliger.

Eneboliger plasseres innenfor angitte byggegrenser.  Garasje / uthus kan plasseres i
nabogrense etter vanlige regler. Det tillates   fylling og skjæring og natursteinsmurer med
begrenset høyde fram til tomtegrense.

De fleste tomtene har gode utsiktsforhold mot sjø. Solforholdene er meget gode, med
unntak av der terrengformasjonene i vest som naturlig vil ta noe av kveldsolen.

4.2.2 Området for naturtilpassede boliger B4
Området B4 i planen med 25 tomter ligger mot nordvest i plankartet . Dette området
er avsatt til bebyggelse  der det ikke  tillatelse inngrep i terreng og natur  av betydning
og det vegetasjon og terreng skal beholdes uberørt.
Det er  satt egne bestemmelser for  denne delen av planen  som beskriver  hvordan
området kan bygges ut som følger:

I området B4.1 – B4.9 skal utbygging av boliger og infrastruktur utføres med svært
god terrengtilpasning og liten bearbeidelse av topografien. Det er et mål å bevare
naturområdet i særlig stor grad, både med fjell og vegetasjon. Overvannvann skal
ikke ledes bort og vannbalansen skal opprettholdes i utbyggingsområdet for å ivareta
vannets kretsløp.
Tomtens naturlige topografi er viktig for hele området. Tomtene skal ikke bearbeides i
særlig grad, og det tillates i prinsipp ikke sprengning. Mindre sprengningsarbeid/
pigging tillates i de tilfeller hvor det legges til rette for tilgjengelighet. Ved krevende
plassering, og ved samtlige tilfeller, skal bygningene fundamenteres på påler. Ved
sprengning skal stedlige masser tilbakeføres og revegeteres. Maks tillatt fylling er 1
meter. Innenfor planområdet er utfylling, massedeponering og dumping ikke tillatt
Tomtene skal ikke påvirke området i privatiserende grad med plen, levegger og
gjerder/ hekker. Dette for å sikre et naturområde til glede for fellesskapet og for å gi et
ryddig inntrykk av skogsområdet. Bearbeiding av øvrig grunn utenom vegene som
stier, sitteplasser skal skje på nennsomt vis med naturmaterialer som naturstein, tre
eller grus.

Dette innebærer en bebyggelse med strenge krav til utforming. Tiltakshaver mener
det er interesse for denne type boliger som vil være en ny type utbygging. Stiv Kuling
har vært premissleverandør for dette feltet.

4.2.3 Områder for konsentrert bebyggelse - BK1-8
Det er i planen avsatt 8 områder til konsentrert bebyggelse. Disse områdene kan deles i
tomter etter en godkjent samlet plan ved bygging av første bolig.
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BK 2-3 og BK 5-6 er mindre kuperte områder midt i plankartet som tenkes bebygd med
eneboliger i rekke, 2 mannsboliger eller 4 mannsboliger med høy utnyttelse.
Tomtedeling og utbyggingsform vil avhenge av etterspørsel i markedet og behovet for
mindre boliger/tomer.

Områdene BK4 og BK7-8 har betydelig helning på terrenget og er avsatt beregnet for
bygging av terrasseboliger der parkering er integrert i bebyggelsen.

Eksempel på slike bygg er vist under i Fig 12.
 For hvert av disse områdene må det utarbeides plan for hele ved byggesøknad.

Fig 12: Eksempel på terrassehusbebyggelse

4.2.4 Område barnehage BBH
Det er sentralt i planområdet avsatt areal på ca 3,5 daa for barnehage. Området er stort nok
til å gi plass til en barnehage for inntil 3 avdelinger med bygg, parkerings- og kjøreareal for
levering /henting av barn og lekeareal. Barnehagen ligger inntil et større lite kupert
friluftsområde i øst LF5 som kan være et tur- og naturbasert lekeområde.

En barnehage i dette området vil naturlig da også tiltrekke seg barn for øvrig boligbebyggelse
i Spind.
Lekeområdet i barnehagen vil også være lekeområde for barn utenom åpningstider for
barnehagen og fungere som en samlingsplass for barn i området.

Området for barnehage er tenkt disponert med bygge mot grense i nord ol lekeområde på
sørsiden av bygget.  Sol /skyggeanalyse er utført med bygg med størrelse lxbxh= 30x15x6m
for vårjevndøgn kl 0900, 1200 og 1500 som vist i Fig 13 under. Analysen viser at
lekeområdet har sol på stort sett hele lekeområdet mellom kl 0900 og 1500. Området
således er godt egnet til barnehage.
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Kl 0900

KL 1200

Kl 1500

Fig 13: Sol/ skyggeanalyse for barnehage ved vårjevndøgn
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4.2.5  Kombinert område for bolig og forretning BF1
Det er i planen avsatt et område ved avkjørselen fra fv 666 til kombinert bolig og forretning.
Dersom det blir en større mengde boliger kan etablering av forretning være  en mulighet. Det
er her tenkt et bygg i 2 etasjer med boliger i 2 etasje

Parkering knyttet til denne bebyggelsen er på område BF1.

4.2.6 Ridesenter
Planen til 1. gangs behandling  inkluderte er avsatt areal til ridesenter  på nordsiden av fv
666 og vest for Nøtlandstjønna, se utsnitt under.

Fig 14:: Område avsatt til ridesenter er tatt ut av revidert planforslag

På området var det tenkt etablert staller, ridebane, parkeringsplass og  utleiehytter  for
besøkende.
Området lå i 30m avstand fra Nøtlandstjønna. Arealet mellom ridesenteret og tjønna er
bevaringsområde for naturmiljø.

Ut fra en vurdering av det begrensede areal  på området og  konflikt med naturmangfold har
tiltakshaver  besluttet å ta  ridesenter ut av planen.

4.2.7 Strøm og kabelanlegg
Det er satt av areal for 5 nye nettstasjoner for strømforsyning. Høyspentlinjene i luftspenn
går nord for planområdet og det føres kabelanlegg i bakken fram til feltet.

Strømforsyningen med trase for framføring av strøm er ikke endelig avklart med Agder
Energi, og det kan bli færre nettstasjoner enn det som er vist i planen. Etter nye regler vises
ikke faresoner for kabelanlegg i vegene.

Alle anlegg for strøm og fiber i området bygges som anlegg i bakken.
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Det bygges gatebelysning langs alle kommunale veger og fellesveger.

4.2.8 Vann og avløpsanlegg
Planens størrelse innebærer at det er urealistisk å bygge ut dette området basert på lokale
VA-løsninger. Det legges til grunn at området skal knyttes til offentlig nett for vannforsyning
og avløp. Overvann vil i hovedsak være basert på lokal håndtering.

Det er i tilknytning til planen laget et skisseprosjekt for vann og avløp. Tilknytning til
kommunalt nett kan foretas med sjøledninger fra Farøy. Det er her ved utskifting av VA
ledningene i Ferjeveien for få år si den ble tilrettelagt for  føring av  nye ledninger til
Spindsodden og til Spind.

Tase for ledningsanlegget fram til området er vist i Fig 15.

Fig 15: Framføring av vann og avløp til feltet.

Asplan Viak undersøkte i 2015 siden interessen fra bebyggelsen fra Havika til Birkenes for
tilknytning til offentlig vann. Det ble registrert betydelig interesse.  En vannledning fra til
Bastuvika gir derfor mulighet til å føre VA fram til disse områdene.

Vannforsyning:
Det må bygges en ø225 PE SDR 11 lengde 2,4 km i sjø. Ledningen dimensjoneres for
kapasitet 20l/s for å dekke brannvann.
Alle boligene  i planområdet ligger lavere enn  kt 45  og  dekkes av  nedre trykksone med
utgangstrykk kr 83 fra Varbak høydebasseng.

Avløp:
Store deler av området kan  dekkes med gravitasjonsledninger som  føres til et samlepunkt
på kt 20 over båthavna. Det bygges dykkerledning ø110 PE SDR 17 dimensjonert for 6 l/s
fram til Farøy. Fra kt 20 og til kt -2 bygges det et rør med større dimensjon for å hindre at luft
kommer inn i sjøledningen. Det inngår en støtbelaster på kt 20 for å sikre selvrensing i
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ledningen.
Det er avsatt plass for VA anleggene i plankartet.

I selve feltet må det inngå mindre pumpestasjoner for grupper av hus. Alternativt kan det
bygges avløpspumper for hvert hus med et lokalt trykkavløpssystem. Det må avklares i
utbyggingsavtale med kommunen hvilke anlegg kommunen skal overta for drift.

4.2.9 Lekeplasser - interesse for barn og unger
Det er avsatt areal til 5 lekeplasser for små barn innenfor planområdet. Lekeplassene er lagt
inntil friluftsområder slik at disse arealene også kan benyttes til naturbasert lek.

Lekearealene ligger sentralt i forhold til bebyggelsen. Lekeplassene utstyres med
lekeapparater.

I uttalelse til meldingsfasen har VA-Fylkeskommune påpekt behov for tilrettelegging for myke
trafikanter og skape en sikker skoleveg for barn og unge. Dette er i planen lagt opp til fortau
langs hovedvegen og fram til bussholdeplass med rundkjøring ved  fv 666. Dette gir en
sikker skoleveg for barn i feltet fram til bussholdeplass ettersom skolebarn fra området blir
kjørt med  buss til Farsund.

 Det er i tilknytning til bussholdeplass avsatt plass for sykkelparkering på P4.

For øvre deler i feltet vil myke trafikanter bruke vegene som er kombinert for kjørende og
myketrafikanter.

Det er god tilgang til friluftsområder i planen som ligger mellom bebyggelsen. Det er lagt inn
grønne korridorer mellom bebyggelsen som gi tilgang til friluftsområdene.

Fra bebyggelsen er det kort veg til sjøen med muligheter for bading og friluftsliv. Det er lagt til
rette for badeplass sørøst i planområdet som sammen med  friluftsområdet utenfor
plangrensen vil gi god mulighet for bading.  I området legges til rette for påfylling av sand slik
at det blir en mindre sandstrand for små barn.

Barn og unges interesser ansees som godt ivaretatt i planen.

4.2.10 Småbåthavn
I tråd med kommuneplanen inngår en småbåthavn som er beregnet på boligbebyggelsen i
planområdet og omkringliggende bebyggelse distriktet.

I havna vil inngå en bryggekant innerst BBS som gangveg fram til båtplasser og båthus
badeplass og for å kunne legge til med småbåter.  Utforming av havna er vist i plankartet
med flytebrygger og utliggere. Havna gir plass til opp mot 180 båtplasser. I tillegg inngår å
kunne bygge 3 båthusrekker (BUN 1-3)   med plass til ca 20 båter samt naust på land (BUN
4-7) som deles opp i  rom på 4 m2 knyttet til båtplasser på flytebryggene.

Ytterste flytebrygge er bølgebryter for å skape rolige bølgeforhold for småbåtene.

Båthusene vil stå på peler, og  arealet mellom  husene og terrenget  etableres med fylling
eller trebrygge der  det er skråfjel i strandsonen.

Det vil ikke være mulighet for utsetting, opptak eller lagring av båter på land.

Atkomstvegen til er bratt med stigning 1:5 og er felles privat veg som er beregnet for
gangtrafikk med mulighet for begrenset kjøring for transport av utstyr til havna. For havna er
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det avsatt 2 parkeringsplasser P2 og P3 med 36 plasser som dekker båthavna der det
regnes med 4 båtplasser pr parkeringsplass. Det legges til grunn at beboerne i den
nærmeste bebyggelsen i feltet da ikke bruker bil for å komme til båtplassene.

Registrert kulturminne av NMM ligger utenfor arealet avsatt til småbåthavn.

4.3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

4.3.1 Kjørevei
Planområdet får atkomst fra fv 666 som vist i utsnitt av plankartet i Fig 16. Agder Fylke kom
med innsigelse til avkjørselen i planen som ble lagt ut til offentlig høring. I det reviderte
planforslaget er avkjørselen til feltet flyttet ca 30m lenger vest i tråd med den angitt løsning
fra Vegvesenet i meldingsfasen. Stigningen på fylkesvegen er mindre i dette partiet.
Avkjørselen er i ytterkurve på fv 666 som gir gode siktforhold i begge retninger. Det er satt
siktsone 10x70m som er basert på en praktisk fartsgrense på 60 km/t ut fra den fartsnivå
dagens kurvatur/standard medfører. Vegmyndighetene legger til grunn at 60 km/t kan brukes
for regulering av siktsonene.

Det er i planen vist en utvidelse av fv 666 ved avkjørselen for å kunne  kjøre ut mot øst  for
buss uten rygging.

Fig 16: Atkomstveg til planområdet fra fv 666

Hovedvegen i feltet vil være en 2 felts veg med 5,5m asfaltert kjørebane og 2,5 m
asfaltert fortau. I tillegg kommer skulder og sideareal. Det vises til Fig 17.
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Fig 16: Normalprofil hoved atkomstveg

En felts offentlige veger har reguleringsbredde 6m og 4m planert bredde som vist i Fig
17.

Fig 18: Normalprofil en felts veg for blandet trafikk for stikkveger.

Felles private vegen har regulert bredde 5m og 3,5 m planert bredde.
Offentlige veger har maks stigning 1:10.

Vegløsningen i planen med fortau langs hovedvegen gir en sikker skoleveg fram til
bussholdeplass.

De offentlige vegene er vist i plankartet med o_VEG. De øvrige stikkvegene og veg til
småbåthavn er private fellesveger som ikke overtas av kommunen for drift. Fellesveger
skal vedlikeholdes av brukerne av vegene.

Det er utarbeider lengdeprofil og tverrprofil på vegene for å klarlegge terrenginngrep.
Skjæring og fylling er ikke vist i plankartet.
Tegningene av vegene er vedlegg til planen.
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4.3.2 Snuplass for buss
Det inngår i planen veg o_VEG3A som gir rundkjøring for buss for skolebarn. Dette
innebære ingen rygging med buss. Det er lagt inn sykkelparkering i dette området
ettersom mange skolebarn trolig vil  sykle fram til holdeplassen.

4.3.3 Parkeringsplasser
Det er lagt opp til parkering på den enkelte tomt med 2 plasser pr boenhet i tråd med det
generelle kravet i kommunen.

Det inngår parkeringsplass ved fv 666 som kan benyttes  av turgåere og  besøkende i
feltet og til kompiskjøring.

P4 er plass for sykkelparkering knyttet til bussplassen.

Parkeringsplass P2 og P3 er feller private parkeringsplasser til småbåthavna. Disse
plassene vil naturlig bli bruk til gjesteparkering på nærområdene når det er liten utfart
med småbåter.

Parkeringsplass P5 er for eiendom 185/5 utenfor planområdet.

4.3.4 Pilotprosjekt med førerløs ferje
Bastuvika boligprosjekt er valgt til et pilotprosjekt for etablering av førerløs ferjetrafikk
mellom feltet og Farsund.  En slik løsning vil knytte feltet til sentrum med bruk av ny
teknologi, men vil være basert på at det er skjer en større etablering av boliger i
planområdet.  En ferjeløsning vil kunne erstatte gang og sykkeltrafikk  til  sentrum langs fv
43.
Det tilrettelegges for å kunne etablere ferjeleie ved munningen av småbåthavna. Det er
medtatt et punkt i bestemmelsene om slik tilrettelegging.

4.4 Grønnstruktur

4.4.1 Friluftsområder LF
Planen har store ubebygde området til friluftformål som er uberørt av utbygging. Det er god
atkomst til disse områdene fra bebyggelsen i området. Det er mange høydepunkter i området
som er beholdt som friluftsområde og som kan være turmål og utsiktspunkter.

Parkeringsplassene P1, P2 og P3 vil kunne benyttes av turgåere.

Tiltakshaver vil ved utbygging legge særlig vekt på å tilrettelegge for tur og friluftsliv som
kjennemerke på området og for å gjøre det mest mulig attraktivt for kjøpere av bolig.

4.4.2 Turveger
I planen inngår turveg GTD1 på sørsiden av boligen mot sjøen. Gangvegen knyttes til
parkeringsplass P3 og til båthavna. Terrenget der GTD1 går er relativt ulendt, men traseen
er gått opp og målt inn. Den vil på steder være bratt og stien vil ikke ha universell standard.

I friluftsområdene kan det opparbeides gangstier/turstier mellom boområdene.
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I planen legges opp til etablering av gapahuker med bålplass samt område for etablering av
en treningspark basert på bruk  naturen uten inngrep. Disse elementene vil bidra til å gjøre
området attraktivt til friluftformål og stimulere til bruk av naturen og friluftsliv. Bestemmelsen
angir at det et tillatt med slik etablering.

4.5 Hensynssoner
Frisiktsoner etableres for avkjørsler etter Vegvesenets håndbok.

Det er ingen områder i planen for bevaring av automatisk fredede kulturminner.  Påvist fredet
kulturminne i sjø ligger utenfor planområdet.

Det er lagt inn 6 hensynsoner H560 bevaring av naturmiljø som er resultat av rapporten
undersøkelse av biologisk mangfold.

Bebyggelsen i området H560-3 er tatt ut slik at eksisterende vegetasjon med gammel
eikeskog kan bevares.

Området H 560-5 er et mindre gjenstående område med plantet furutrær som ikke er hogget.
Området berøres av VEG 6 til båthavna, men beholdes for øvrig som bevaringsområde.

Store eiketrær som for øvrig er registrert i planområdet er som hovedprinsipp lagt opp til
bevaring og ligger i regulert friluftsområde. Dette gjelder 4 trær.



Planbeskrivelse Bastuvika  - rev 11.9.2020 25

Lista Eiendom AS Asplan Viak AS

5 KONSEKVENSER AV PLANEN

5.1 Konsekvensutredning (KU)
Det er foretatt en kvensekvensvurdering av grøntstruktur, landskap, nærmiljø og friluftsliv
knyttet  til de områdene av planen som ligger utenfor områdene avsatt til utbygging i
overordnet plan.

Det vises her til planprogram og temarappor av 11.9.2020. Planforslaget er revidert ut fra
vurderinger i temarapporten.

5.2 Landskap
Utbygging etter planen vil gi små inngrep i landskapet ettersom småhusbebyggelsen er
plassert ned i terrenget. De naturlige formasjonene er beholdt. Der bebyggelsen ligger
eksponert sett fra sjøen er det satt krav til lave hus med mørke /avdempede farger.
Bebyggelsen vil da være lite synlig fra sjøen.
Området vil får utsikt mot fjorden og Farsund sentrum som angitt på utsikt fra området på
foto  i Fig 19.

Fig 19: Utsikt fra området mot  sentrum.

Det at boligene i området vil får utsikt mot sjøen gjør at boligene blir attraktive og feltet kan
realiseres. Samtidig innebærer dette at feltet blir synlig fra sjøen.

Byggeområdet som ligger nærmere sjøen enn 100m og utenfor avsatt byggeområde i
overordnet plan er  B1.3- B1.5 og B5.1.  Områdene B1.3- B 1.5 ligger på et platå i terrenget
og  bebyggelsen er her trukket inn på platået og  holdt lavt.  Det er i KU rapporten redegjort
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for plassering og eksponering med en 3D modell. For områdene er det satt byggegrenser og
nivå på bebyggelsen slik at bebyggelsen trekkes inn fra kanten og kommer  minst mulig i
siluett sett fra sjøen.
Fig 20 og 21 viser tiltaket sett fra Farsund og fra sør.  Bebyggelsen vi fra noen øyepunkter
fra sjøen komme i siluett, men som hovedtrekk ære lite eksponert i forhold til høydedraget
bak som rager 40 m  høyere enn bebyggelsen.

Fig 20: Tiltaket sett fra Farsund sentrum .

Fig 21 : Bebyggelsen  i planområdet sett fra sjøen rett mot nord.

Konklusjonen er at tiltaket for landskapsbildet gir en noe forringet konsekvens. Tiltakets
påvirkning i delområdet   oppsummeres til ubetydelig endring.
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Det vises for øvrig til temarapporten som viser detaljer med terrengsnitt og vurderinger av
nivå og plassering av bebyggelsen som er lagt til grunn i plankartet.

5.3 Naturmangfold
Det er foretatt undersøkelse av biologisk mangfold med egen utredning, jfr rapport  fra
Ecofact i vedlegg.
Et sammendrag av registreringer er vist i figuren nedenfor

Det er registrert rødlistearter og fremmede arter i planområdet som vist nedenfor
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Fig 22 .Registrering av røflistearter og fremmedarter i planområdet.

Det er i planen i hovedsak i planen tatt hensyn til å bevare de registrerte arter. Men
traseen for hovedvegen i feltet som ligger med små muligheter til å legges om og berører
registreringene midt i planområdet.

Det er lagt opp til bevaring av halvparten av eiketrærne som er registrert som enkelttrær.
Disse er vist i plankartet med   tilhørende vegetasjonsskjerm rundt.

Naturmangfoldet   er derfor i betydelig grad hensyntatt og innarbeidet i planforslaget.

5.4 Kulturminner
Det er foretatt separate undersøkelser av kulturminner i planfasen uten at det er registrert
automatisk fredede kulturminner.

Det er i notat fra Fylkeskonservator registrert nyere tids kulturminner knuttet til de 2
gårdsbrukene som har vært i området. Anbefalingen om å bevare steingjerder, gammel
innmark etc tas inn som punkt i bestemmelsene. Det vises til eget notat vedlagt som del av
meldingsfasen datert 25.10.2018.

Det er foretatt undersøkelses av sjøbunnen av Norsk Maritimt Museum med egen rapport
2018187 vedlagt som separat vedlegg.
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Det er gjort et funn av eldre materiale av tegl etc som da er vernet. Funnet ligger imidlertid
utenfor reguleringsområdet og er ikke i konflikt med planen.

5.5 Friluftsliv og tilgjengelighet
Planen legger opptil god tilgjengelighet for atkomst og kontakt med utmarksterreng og
turområder. Den gamle vegen gjennom området faller sammen med trase for ny hovedveg.

Det er god tilgang til sjøen for allmennheten i området for bading og fisking.

I forhold til dagens situasjon vil utbyggingen medføre økt grad av tilgjengelighet til
friluftsområdene.  Småbåtanlegg og badeplass med atkomstveg gjør strandsonen tilgjengelig
for alle. Det vises til konsekvensutredningen der konsekvensen av planen for friluftsliv, by- og
bygdeliv vurderes som  lite positiv – positiv konsekvens.

5.6 Ras og skred
Terrenget i planområdet er relativt slakt med korte sider. Det er ikke i Skrednett angitt
områder som er utsatt for skred. I tilknytning til utbygging a kan det bli skjæringen som må
undersøkes av geolog med hensyn til lokal fjellsikring.

Det er ikke avsetninger av løsmasser eller leire i området som kan gi skred. Bebyggelse i
planområdet vil bli fundamentert på fjell ettersom det er fjell i grunnen i hele området.

De soner som er avmerket i NVEs kartlagte kvikkleiresoner er under den marine grense som
tilnærmet er dagens havnivå.   Disse bør hensyntas ved peling til fast bunn for bygging av
båthus i planen.

5.7 Forhold til farled
Småbåthavna i planen er i samsvar med overordnet plan og ligger i en bukt som ikke berører
sikkerhet og framkommelighet på sjøen. Det vises til Fig 23 under der grense for farled langs
land er vist.

Småbåthavna vil bli markert med lyspunkter på flytebryggene slik at det ikke er fare for å
kjøre på anlegget og finne inn til småbåthavna.
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Fig 23: Småbåthavna vist i forhold til farleden.
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6 ROS-ANALYSE

6.1 Generelt
Analysen er basert på rundskriv fra DSB1 og foreliggende skisse til reguleringsplan og
tilhørende illustrasjoner. Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke sjekket.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser
som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan
påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen).
Forhold som er med i sjekklisten, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er
kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert. Kommunale
beredskapsplaner/risikovurderinger er ikke sjekket.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
· Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede
· Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse
· Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig)
· Lite sannsynlig (1) – hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men

det er en teoretisk sjanse

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:
1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig
2. Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade

dersom reservesystem ikke fins
3. Alvorlig: Alvorlig (behandlingskrevende) person- eller miljøskader; system settes ut

av drift over lengre tid
4. Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd;

langvarige miljøskader; system settes varig ut av drift
Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.

Tabell 1 Samlet risikovurdering

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig 12

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

· Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig

· Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte

· Hendelser i grønne felt: ”Billige” tiltak gjennomføres

1 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeid i kommunene (2001).
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6.2 Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak
Mulige/aktuelle hendelser, risikovurdering og relevante tiltak er sammenfattet i tabell 3.

Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskete hendelser

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak

Natur- og miljøforhold

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

1. Masseras/-skred,
utglidning(er området
geoteknisk ustabilt)

Nei

2. Snø-/isras Nei

3. Flomras Nei

4. Elve-/bekkeflom Nei

5. Tidevannsflom Nei

6. Radongass Ja 3 1
Bygningene for varig opphold er
forutsatt sikret med radonsperre
mot grunnen, jf TEK 10, § 13-5.

Vær, vindeksponering. Er området:

7. Vindutsatt Nei

8. Nedbørutsatt Nei

Natur- og kulturområder

9. Sårbar flora Ja 2 2 Store eiketrær og registrerte
rødlistearter søkes bevart

10. Sårbar fauna Nei

11. Verneområder Nei

12. Vassdragsområder Nei

13. Fornminner (automatisk
fredete kulturminner)

Nei

14. Kulturminne/-miljø Ja 3 1 Nyere tids kulturminner i
hensyntas ved utbygging

Menneskeskapte forhold

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:

15. Vei, bru, jernbane,
knutepunkt inkl terminal

Nei

16. Jernbane Nei

17. Flyplass Nei

18. Havn, kaianlegg Nei

19. Sykehus/-hjem, kirke Nei

20. Brann/politi/sivilforsvar Nei

21. Kraftforsyning Nei

22. Vannforsyning,
renovasjon/spillvann

Nei
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23. Forsvarsområde Nei

24. Tilfluktsrom Nei

25. Område for organisert
idrett/lek

Nei

26. Park; rekreasjonsområde;
uorganiserte aktiviteter

Nei

27. Vannområde for friluftsliv Nei

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:

28. Akutt forurensning Nei

29. Permanent forurensning Nei

30. Støv og støy; industri Nei

31. Støv og støy; trafikk Nei .

32. Støy; andre kilder Nei

33. Forurenset grunn Nei

34. Høyspentlinje (em stråling) Ja 1 1  Kabler legges i bakken inne i
området

35. Risikofylt industri mm. Nei

36. Avfallsbehandling Nei

37. Oljekatastrofeområde Nei

Medfører planen/tiltaket:

38. Fare for akutt forurensning Nei

39. Støy og støv fra trafikk        Nei .

40. Støy og støv fra andre kilder Nei

41. Risikofylt industri mm. Nei

42. Takras Nei

Transport. Er det risiko for:

43. Ulykke med farlig gods Nei

44. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

Trafikksikkerhet

45. Ulykke i av-/påkjørsler Ja 1 2 Løses ved utforming av plan

46. Ulykke med gående/syklende Ja 1 2 Løses ved utforming av plan

47. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Nei

48. Andre ulykkespunkter Nei

Andre forhold

49. Sabotasje og terrorhandlinger

- er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål?

Nei

- er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten?

Nei
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50. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

Nei

51. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup
etc.)

Nei

52. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc

Nei

53. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei

6.3 Oppsummering
Tabell 3 Sammenfatning av risikovurderingene

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig 6,14

2. Mindre sannsynlig 9,

1. Lite sannsynlig 34 45,46

6.4 Nærmere omtale av mulig risiko og sårbarhet.

Planområdet er av begrenset størrelse og dermed oversiktlig. Ingen hendelser er vurdert å
ha «Svært alvorlig konsekvens». Potensielt «Alvorlig» konsekvens knytter seg til faren for
trafikkulykke med gående/syklende. Faren for trafikkulykke anses imidlertid for å være
innenfor normalt fareområde.

Nærmere angitte hendelser/situasjoner kommenteres nærmere nedenfor.

Ref. hendelse 6, Radongass. Byggeteknisk forskrift, TEK10 setter krav til
radonforebyggende tiltak for slik at radonkonsentrasjonen i inneluft generelt ikke overstiger
200 Bq/mᵌ. Bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen, og skal
tilrettelegges for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiveres om radonkonsentrasjon i
inneluft overstiger 100 Bq/m3.

Ref. hendelse 9, Sårbar Flora
Det vises til rapport om naturverdier. Lokalitet med edellauvskog søkes bevart mest mulig
uberørt innenfor planområdet. Atkomstveg og veg småbåthavn vil gå delvis gjennom
området med rødliste og fremmede arter. Store eiketrær skal beholdens i størst mulig grad.

Ref. hendelse 14, Nyere kulturminner
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Nyere tids kulturminner søkes hensyntatt ved utbygging og  bevart som del av tomter etc.

Hendelse 34 Kraftforsyning.
Kabler legges i bakken fram til området og inne i området.

Hendelse 45 og 46: Trafikksikkerhet
Planen gir potensielt  negative konsekvenser mht til trafikksikkerhet .
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7 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

7.1 Merknader til meldingsfasen i 2018
 Merknader som kom inn i meldingsfasen i 2018 for planen er samlet som eget vedlegg.

Vi skal her gi våre merknader til innspillene og hvordan disse er håndtert i utformingen av
planen.

Vest Agder Fylkeskommunen – brev 27.6.2018:

 Merknadene er hensyntatt på følgende måte:
Landskap: Bebyggelsen i planen er tilpasset terrenget slik at det blir  moderate
terrenginngrep. Bebyggelsen er holdt unna de høyeste toppene i planområdet. Det er satt
krav til mørk farge på bebyggelsen som er eksponert i landskapet sett fra sjøen.

Strandsonen: Planforslaget viser bebyggelse i 100m belte for en mindre del på 13,5 daa.
Terrenget har et platå som bebyggelsen kan ligge med liten eksponering. Det vises til
temarapport med 3D modell. Prinsippet om at strandsonen skal holdes ubebygd og være
tilgjengelig for allmenheten anser vi derfor ivaretatt.
Det inngår i planen en turveg mellom sjøen og bebyggelsen som skal øke
tilgjengeligheten til stranden.  Det er bratt terreng i området mellom bebyggelsen og
sjøen, og området langs sjøen er lite tilgjengelig fra landsiden.

Planen viser byggeområder som ligger utenfor avsatt område i overordnet plan. Dersom
det ikke legges til rette for disse byggeområdene med utsikt til sjø ansees planen ikke å
være realiserbar. Det må være attraktive solrike tomter med utsikt til sjø som vil være
grunnlag for å kunne selge tomter i Spind.

Friluftsliv: Planen ivaretar friluftsliv med store områder avsatt til friluftformål.

Kulturminner og kulturmiljø: Det er som del av meldingen foretatt befaring med
Fylkeskonservator den 13.9.2018 med påfølgende rapport av 25.10.2018. Det er ikke
funnet automatisk fredede kulturminner i planen. Nyere tids kulturminner søkes bevart i
området og det er tatt inn punkt om dette i bestemmelsene.

Norsk Maritimt Museum. Mail av 27.6.2018:
NMM krever undersøkelse av sjøbunnen  for fornminner under vann. Slik undersøkelse
er gjennomført med rapport av 2018187. Det er gjort funn av materiale som er endre enn
100 år utenfor reguleringsgrensen og funn vil da ikke ha konsekvenser for planen.

Kystverket  brev av 19.6.2018:
Hovedferdselen sjøveien til  Farsund vil ikke  være berørt av planen. Småbåthavnen
ligger i bukt som ikke er farled. Småbåthavna er også i tråd med overordnet plan.

Fiskeridirektoratet  brev 19.6.2018:
Ingen merknader til planen.

Statens Vegvesen brev 29.8.2017:
Byggegrense 20m som angitt av SVV er lagt til grunn i planen.
Tiltakene for utbedring av fv 666 på strekningen fra fv 43 knyttet til flom i Nøtlandstjønna
og Bekkeviktjønna. Disse utbedringene er i rapporten det henvises til angitt å kunne bli
utført med å utbedre utløpene fra de to tjernene med bredt utløp for å holde vannstanden
nede. Tiltakene er ikke knyttet til trafikkmengde som følge av planen og bør utføres av
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vegeier som et separat tiltak  etter avtale med grunneierne.
Tiltaket om å sjekke fjellskrent med geolog ved Bekkevik tjernet er også et tiltak som
ikke angår reguleringsplanen, men bør utføres av vegeier  uten tilknytning til planen.

Statens Vegvesen brev av 15.12.2017:

Brevet fra SVV gir en forklaring på innsigelsen som ble reist til kommunedelplanen det
avkjørsel til B10 er lagt der fv 666 har stigning 12,5%. Dimensjonerende hastighet kan
regnes 60 km/t på strekningen som er lagt til grunn for planen. Planen til 1.gangs
behandling viser avkjørsel der dagens skogsveg går inn.
I revidert plan er avkjørsel lagt 25 m nord for dagens avkjørsel  i tråd med anbefalingen til
Vegvesenet.

Statens Vegvesen  brev av 7.6.2018:
Brevet henviser til utvidelse av planområdet og  medfører ikke nye innspill til planen.

Agder Energi, mail av 18.6.2018:
Innspillet viser dagens  strømnett og angir de generelle krav til avstander til HS linjer og
kabler. Det må påregnes bygget kabelanlegg fra nettstasjon  nord for Nøtlandstjønna.

Bjørn Harald Mydland 29.5. 2018:
Nøtlandstjønna  anser vi ikke blir berørt av planen. Det er registrert verneverdig naturtype
vest for tjernet som er lagt inn i plankartet.  Vannforsyningen   fra borehull i fjell anser vi
ikke blir berørt av en utbygging. Utbyggingen vil gi kommunalt vann i området slik at det
er mulighet for tilkobling til offentlig nett.
De andre forhold  som påpekes i innspillet  er ivaretatt i planen og  under  framtidig
utbygging.

Karsten B Nilsen  mail 16.5.2018:
Denne eiendommen er kjøpt av utbygger og innspillet har da ikke relevans for planen.

Atle Chr Espeland 25.6.2018:
Vegnettet  i feltet vil  være på grunn som disponeres av utbygger. Det vil ikke bli etablert
veger utenfor utbyggers arealer.

Helge Abrahamsen   mail av 25.6.2018:
Svar på spørsmål er at avkjørselen til feltet vil være omtrent på samme plass som
dagens avkjørsel

7.2 Merknader etter offentlig høring
Planen ble 1. gangs behandlet og lagt ut til offentlig ettersyn med frist 31.12.2019.
Merknadene er oversendt fra kommunen og skal kommenteres her.

Det forelå innsigelse til planforslaget fra Fylkesmannen, Agder Fylkeskommune og Statens
Vegvesen. Innsigelsene ble drøftet i møte med disse partene 10.3.2020. Ut fra møtet har
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tiltakshaver utført en konsekvensutredning for de byggeområdene som ligger utenfor
områder avsatt til bygging i overordnet plan.

 Ettersom merknadene/innsigelsen er grunnlag for utarbeidelse av det reviderte plankartet
skal vi gi våre merknader til innspillene.

Fylkesmannen   brev 4.12.2019
Det fremmes innsigelse til planen knyttet til :

· Bygging utover områder avsatt i kommuneplanen
· Bygging innenfor 100m beltet
· Rekkefølgekrav til GS veg med antall boliger
· Manglende vurdering etter naturmangfoldloven
· Tilrettelegging av badeplass
· Utredning av barnehage – sol skyggeanalyse
· Manglende KU

Våre merknader:
Byggeområdene utenfor avsatt areal i K planen er  betydelig redusert og utgjør ca 13,5daa
innenfor 100m beltet.
Det er utført KU  knyttet til disse arealene.

Rekkefølgekrav knyttet til GS veg langs fv 666 til fv 43 er tatt ut av planen ut fra at denne GS
vegen ikke sees i sammenheng med planområdet.  For planen tilrettelegges det for transport
av skolebarn med buss. GS veg til fv 43 vil heller ikke være koblet til GS veg videre til
Farsund sentrum. Et rekkefølgekrav vi velte prosjektet.

Det er foretatt supplerende vurdering av naturmangfold. Store eiketrær som er registrert er
lagt inn som symbol i kartet med vegetasjonsskjerm rundt.

Badeplass er tilrettelagt i revidert planforslag

Det er foretatt sol /skyggeanalyse av lekeområdene i barnehage som viser gode solforhold.

Vest Agder Fylkeskommune brev 13.11.2019:

VAF påpeker mangel av KU knyttet til områdene som faller utenfor overordnet plan med
vurdering av følgende tema:

· Planens virkning på landskapet
· Forhold til strandsonen
· Trafikksikkerhet og belastning på fylkesvegen

Våre merknader:
Det er  foretatt KU der landskapsvirkningen er vurdert.
Forhold til  bygging  i 100m belte  og strandsonen med tilgjengelighet er vurdert.
Trafikksikkerheten med tilrettelegging for trygg skoleveg i planområdet og bussing av
skolebarn er ivaretatt.  Boligfeltet gir ikke trafikkøkning som gir at kapasiteten på  fv 666
fram til Fv 43 overstiges.  Fv 666 har bredde for møte av 2 personbiler på den aktuelle
strekningen.
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Statens Vegvesen ( nå Agder Fylkeskommune) 26.11.2019:
Innsigelsen er knyttet til plassering av  krysset med fv 666  der dagens skogsveg går inn  til
området.

Våre merknader:
I revidert planforslag er krysset flyttet 30m mot nord der fv 666 har mindre stigning. Denne
løsningen er som skissert av SVV i 2017. Løsningen vil kreve fravik fra N100 vedrørende
stigningen på fv 666 på stedet.

Vi har ved revidering av planen nøye vurdert SVV sitt forslag om å legge krysset lenger mot
nord og koble sammen  deler av atkomstvegen med VEG4 i planen. Dette gir imidlertid stor
innvirkning på byggeområdet B4 i planen og er vurdert som mindre gunstig . Vi anmoder
derfor at   løsningen i det reviderte planforslaget kan aksepteres.

Fiskeridirektoratet 30.10.2019:
Det anmodes at det settes krav til miljøtiltak i småbåthavna for å unngå utslipp av
malingrester olje ol.

Våre merknader:
Det er ikke lagt til rette for slipp/opptak av båter med spyling i havna. Det er avsatt areal for
avfallscontainer i havna. Forholdet som påpekes er derfor ivaretatt.

Kystverket 27.11.2019:
Konsekvenser i forhold til sikkerhet  og framkommelighet  etterlyses.

Våre merknader:
Det er i revidert planbeskrivelse gjort en vurdering av  farled. Småbåthavna ligger ikke i
berøring med farleden i området.

Øvrige merknader er kommet fra:

Astri og Stein Erik Pedersen 24.11.2019
Osmund Viken 1.12.2019
Abraham Dag Tønnesen 3.1.22019
Farsund Ungdomsråd møte 18.11.2019
NVE 8.11.2019
Forum for Natur og Friluftsliv i Agder 19.12.2019
Rådet for  personer med  funksjonsnedsettelse 13.12.2019
Jan Egil Svendsen 3.12.2019
Atle Christian Espeland 2.12.2019
Jakob Ertzeid 22.11.2019
Ellen S og Sverre Kværne 30.11.2019
Farsund Eldreråd 13.12.2019

Våre kommentarer:
Merknadene  er i hovedsak knyttet til  forhold mellom kommuneplan  og reguleringsplan
med bygging utenfor avsatt område i overordnet plan, GS-veg langs fv 666 og  virkning av
planen. Det er også angitt krav om KU for planen

Med det reviderte planforslaget anser vi det meste at problemstillingen som belyst, og vi
omtaler derfor ikke innspillene nærmere.
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Dokumenter til revidert planforslag

Planen består av følgende dokumenter med vedlegg

· Planbeskrivelse med ROS analyse av 11.9.2020
· Plankart revidert 11.9.2020
· Reguleringsbestemmelser revidert 11.9.2020

Separate vedlegg:

· Merknader til melding om planarbeid.
· Rapport biologisk mangfold: Ecofact  2019
· Tegninger av veger med profiler.
· Rapport Norsk Maritimt Museum Bastuvika 2018187
· Merknader fra offentlig ettersyn
· Temarapport KU: Grøntstruktur, landskap , nærmiljø og friluftsliv  28.8.2020


