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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  20/01161-29 
Saksbehandler Øystein Bekkevold 
 
 
 
 

2.gangsbehandling PlanID 4206 16500 reguleringsplan Bastuvika 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Utvalg for teknisk 13.04.2021 34/21 

2 Kommunestyret 22.04.2021 22/21 

 
 

Utvalg for teknisk har behandlet saken i møte 13.04.2021 sak 34/21 
 

Møtebehandling 

Reguleringsplanlegger Øystein Bekkevold orienterte før behandling av saken.  
 
Wigdis Hansen (Sp) fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens innstilling:   
 

«Fra fylkesvei 43 og inn til Bastuvika langs fylkesvei 4094 må det anlegges gang- og sykkelveg 
før utbygging.»  

 

Votering 

Utvalg for teknisk innstiller enstemmig på rådmannens innstilling.  
 
Wigdis Hansens forslag falt med 6 (2Ap,Krf,2Frp,H) mot 1(Sp) stemme.  
 

Utvalg for teknisk sin innstilling:  

Farsund kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 
planforslaget «PlanID 4206 16500 reguleringsplan Bastuvika» med tilhørende 
bestemmelser, datert 10.9.2019 og sist revidert 11.9.2020, med følgende endringer: 

1. Det legges til ett punkt g) under § 3 Felles bestemmelser for alle byggeområder: 

g) Det skal tilstrebes universell utforming. 

Følgende endringer er utført i vedlagt plankart og bestemmelser datert 10.9.2019 og sist 
revidert 11.9.2020, for å løse innsigelser, disse vedtas samlet som ett punkt 2: 

2. • Det er i plankart angitt kotehøyder for ferdig gulv hovedplan/underetasje. 

• Det er gjort tilpasninger i bestemmelsene for områdene B1.3, B1.4 og B1.5, som vil 
begrense landskapsvirkningene. Herunder er høyden på bebyggelsen i forannevnte 
områder redusert noe sammenliknet med øvrige områder (fra 7 til 6 m), og for 
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tomtene ytterst mot sjøen (tomt nr. 80, 85 og 87) er høyden tatt ytterligere ned til 3,5 
m og til én etasje. Det er også fastsatt krav til at bebyggelsen skal ha mørke farger. 

• Eiketrær er nå både markert i plankartet med punktsymbol «Eksisterende tre som 
skal bevares», og med hensynssone «Bevaring naturmiljø», H_560. I tillegg er det gitt 
følgende bestemmelse «I område med hensynssone bevaring av naturmiljø H560-1-6 
er det ikke tillatt med hogst. Store eiketrær vist i plankartet skal bevares. Ved behov 
for felling skal kommunens avdeling for landbruk konsulteres», jf. bestemmelsene § 16 
bokstav a). 

 
 
 
 

 

Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.04.2021 sak 22/21 
 

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. 
 
Innkalt vara Gøril Onarheim (R) tok sete. 
 
Saksordfører: Øyvind Petterson (Krf) 
 
Anija M. Wormsen (Sv) fremmet følgende forslag: 
 

«Det legges inn rekkefølgekrav om gang og sykkelsti jfr. Fylkestingets faglige råd og 
kommunedelplan for området.» 

 
Jens Viken (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen fra teknisk utvalg: 
 

«Fra fylkesvei 43 og inn til Bastuvika langs fylkesvei 4094 må det anlegges gang- og sykkelveg 
før utbygging.» 

 

Votering 

Det ble stemt over Anija M. Wormsens forslag og Jens Vikens forslag under ett. Forslagene falt med 
18 (6Ap (Arnt Abrahamsen,Ole Magnus Skretting,Grace Buch,Margrethe Østhassel, Anne Svendsvoll, 
Kristoffer B. Salvesen), 2H (Hilde Rullestad,Terje Andreassen), 5Frp (Ingrid Williamsen,Merete 
Syvertsen,Alf Konradsen,Atle Bruvik,Leif Helge Larsen),5Krf) mot 11 (1Frp (Lars Tjelland),2H (Edmund 
Stave,Toni Helvig),V,3Sp,2Ap (Øyvind Adolfsen,Helge Nesheim),Sv,R) stemmer.  
 
Teknisk utvalgs innstilling vedtatt med 27 (8Ap,6Frp,4H,V,5Krf, 3Sp) mot 2 (Sv,R) stemmer.  
 
Øystein Bekkevold tok sete igjen, og Gøril Onarheim fratrådte.  
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Kommunestyrets vedtak  

Farsund kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 
planforslaget «PlanID 4206 16500 reguleringsplan Bastuvika» med tilhørende 
bestemmelser, datert 10.9.2019 og sist revidert 11.9.2020, med følgende endringer: 

1. Det legges til ett punkt g) under § 3 Felles bestemmelser for alle byggeområder: 

g) Det skal tilstrebes universell utforming. 

Følgende endringer er utført i vedlagt plankart og bestemmelser datert 10.9.2019 og sist 
revidert 11.9.2020, for å løse innsigelser, disse vedtas samlet som ett punkt 2: 

2. • Det er i plankart angitt kotehøyder for ferdig gulv hovedplan/underetasje. 

• Det er gjort tilpasninger i bestemmelsene for områdene B1.3, B1.4 og B1.5, som vil 
begrense landskapsvirkningene. Herunder er høyden på bebyggelsen i forannevnte 
områder redusert noe sammenliknet med øvrige områder (fra 7 til 6 m), og for 
tomtene ytterst mot sjøen (tomt nr. 80, 85 og 87) er høyden tatt ytterligere ned til 3,5 
m og til én etasje. Det er også fastsatt krav til at bebyggelsen skal ha mørke farger. 

• Eiketrær er nå både markert i plankartet med punktsymbol «Eksisterende tre som 
skal bevares», og med hensynssone «Bevaring naturmiljø», H_560. I tillegg er det gitt 
følgende bestemmelse «I område med hensynssone bevaring av naturmiljø H560-1-6 
er det ikke tillatt med hogst. Store eiketrær vist i plankartet skal bevares. Ved behov 
for felling skal kommunens avdeling for landbruk konsulteres», jf. bestemmelsene § 16 
bokstav a). 
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2.gangsbehandling PlanID 4206 16500 reguleringsplan Bastuvika  

 

Rådmannens innstilling: 
Farsund kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 
planforslaget «PlanID 4206 16500 reguleringsplan Bastuvika» med tilhørende 
bestemmelser, datert 10.9.2019 og sist revidert 11.9.2020, med følgende endringer: 

3. Det legges til ett punkt g) under § 3 Felles bestemmelser for alle byggeområder: 

g) Det skal tilstrebes universell utforming. 

Følgende endringer er utført i vedlagt plankart og bestemmelser datert 10.9.2019 og sist 
revidert 11.9.2020, for å løse innsigelser, disse vedtas samlet som ett punkt 2: 

4. • Det er i plankart angitt kotehøyder for ferdig gulv hovedplan/underetasje. 

• Det er gjort tilpasninger i bestemmelsene for områdene B1.3, B1.4 og B1.5, som vil 
begrense landskapsvirkningene. Herunder er høyden på bebyggelsen i forannevnte 
områder redusert noe sammenliknet med øvrige områder (fra 7 til 6 m), og for 
tomtene ytterst mot sjøen (tomt nr. 80, 85 og 87) er høyden tatt ytterligere ned til 3,5 
m og til én etasje. Det er også fastsatt krav til at bebyggelsen skal ha mørke farger. 

• Eiketrær er nå både markert i plankartet med punktsymbol «Eksisterende tre som 
skal bevares», og med hensynssone «Bevaring naturmiljø», H_560. I tillegg er det gitt 
følgende bestemmelse «I område med hensynssone bevaring av naturmiljø H560-1-6 
er det ikke tillatt med hogst. Store eiketrær vist i plankartet skal bevares. Ved behov 
for felling skal kommunens avdeling for landbruk konsulteres», jf. bestemmelsene § 16 
bokstav a). 

 

Vedlegg 

Plankart rev. 22.1.2021 
Bestemmelser rev 11.9.2020 
3D reguleringsplan 29.1.2021 
Planbeskrivelse Bastuvika 
Begrenset offentlig ettersyn reguleringsplan for Bastuvika 
Brev fra adm. 9.2.2021 
Offentlig ettersyn konsekvensanalyse og revidert reguleringsplanforslag Bastuvika 
Innspill - Abraham Dag Tønnessen - 27.11.2020 
Innspill - Astrid og Sten Pedersen 26.11.2020 
Innspill - eldrerådet - 23.11.2020 
Innspill - Farsund ungdomsråd - 09.12.2020 
Innspill - Fiskeridirektoratet - 02.11.2020 
Innspill - Kystverket - 13.11.2020 
Innspill - Per Ertzeid - 24.11.2020 
Innspill - råd for personer med funksjonsnedsettelse - 23.11.2020 
innspill fylkeskommunen_fylkestinget 18.12.2020 
Statsforvalteren Frafall av innsigelse 24.2.2021 
Biologisk mangfold Bastuvika_KS 
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Konsekvensanalyse Grønnstruktur, landskap, nærmiljø og friluft 
Planprogram Badstuvika 
Innsigelse Fylkesmannen i Agder 4.12.2019 
Innsigelse opprettholdes VAF 27.11.2019 
Innsigelse Statens vegvesen 26.11.2019 
Innspill Eldrerådet 3.1.2020 
Innspill Ertzeid 22.11.2019 
Innspill Ertzeid 31.10.2019 
Innspill Espeland 2.12.2019 
Innspill Fiskeridirektoratet 30.10.2019 
Innspill FNF Agder 19.12.2019 
Innspill Kværne 30.11.2019 
Innspill Kystverket 27.11.2019 
Innspill Mydland 2.12.2019 
Innspill Pedersen 24.11.2019 
Innspill råd for personer med funksjonsnedsettelse 3.1.2020 
Innspill Svendsen 3.12.2019 
Innspill trygg trafikk 25.11.2019 
Innspill Tønnessen 3.12.2019 
Innspill Ungdomsrådet 2.12.2019 
Innspill Viken 1.12.2019 
Krav om konsekvensanalyse VAF 13.11.2019 
Møtereferat Bastuvika 27.2.2020 
Møtereferat dialogmøte AFK 10.3.2020 
Samordning av statlige innsigelser 3.12.2019 
førstegangsbehandling 10.10.2019 

 

Saken kort fortalt 
Planens hensikt er boligbebyggelse og småbåthavn med tilhørende infrastruktur. 
 

Saksgang 
Teknisk utvalg vedtok i sak 19/97 den 10.10.2019 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å 
legge forslag til «Reguleringsplan for Bastuvika» med tilhørende bestemmelser, begge datert 
10.9.2019 ut til offentlig ettersyn. 
Det ble etter offentlig ettersyn i perioden 23.10.2019 til 4.12.2019 fremmet innsigelse til 
planforslaget fra Statens vegvesen, Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Agder. 
Det ble i den forbindelse utarbeidet en konsekvensanalyse og ett revidert plankart av 11.9.2020, 
vedlagt. 
Konsekvensanalysen med revidert reguleringsplan lå til offentlig ettersyn for berørte parter og 
offentlige instanser i 4 uker i perioden 30.10.2020 til 27.11.2020. 
 
Agder Fylkeskommune 
Planforslaget ble behandlet av Fylkesutvalget 01.12.2020 som sak 175/20. Saken ble anket inn for 
fylkestinget. 
Planforslaget ble behandlet av Fylkestinget 15.12.2020 som sak 111/20. 
 
Fylkestinget - vedtak 
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1. Agder fylkeskommune minner om nasjonale og regionale føringer for ivaretakelse av 100-
metersbeltet langs sjø. 
2. Agder fylkeskommune mener at det er tatt tilstrekkelige hensyn til landskapsvirkninger når det 
gjelder BK7. Utbyggingen bryter ikke med fjordlandskapet på en uheldig måte selv om tiltaket blir 
eksponert mot sjøen. 
3. Agder fylkeskommune gir følgende faglige råd: 
a. Boliger i området B5.2 bør gis bedre landskapstilpasning. Dette gjelder særlig den delen som ligger 
i 100-metersbeltet. 
b. Rekkefølgebestemmelse som sikrer etablering av gang- og sykkelveg må innarbeides i tråd med 
kommunedelplan for området. 
c. Utformingen av nytt kryss for atkomstvei til boligområdet må endres av trafikksikkerhetsmessige 
årsaker. 
d. Det bør innarbeides flere grønne forbindelseslinjer gjennom tomterekkene og ut til 
friluftsområdene. 
e. Våningshuset i Bastuvika med omgivelser og tilhørende strand bør bevares. 
4. Agder fylkeskommune ber om at øvrige planfaglige innspill innarbeides i planen. 
 
Statsforvalteren i Agder 
Innsigelse datert 26.10.2020 
Fylkesmannen (nå statsforvalteren) mener forslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for 
strandsonen eller de hensyn som skal tas til landskapet og til barn og unges interesser. Fylkesmannen 
fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4, innsigelse til planforslaget, for følgende 
forhold: 
- Tomtene i B1.3 – B1.4 – B1.5 og BK 7 
- Det må være rekkefølgekrav om gang- og sykkelvei, og det må slå inn ved et lavere antall enn 100 
boenheter. 
- For dårlig ivaretakelse av utvalgt naturtype. Utvalgt naturtype må sikres med hensynssone og 
bestemmelser. 
Fylkesmannen gir råd om at områdene B5.1 – B5.2 – B5.3 og BK8 gis en bedre terrengtilpasning, og at 
det fastsettes maksimal kotehøyde for ferdig golv hovedplan/underetasje for de fleste tomtene i 
planen. 
 
Drøftingsmøte 
Det ble avholdt drøftingsmøte den 20.01.2020. 
 
Frafall av innsigelse 
Farsund kommune oversendte 09.02.2021 nye 3D-bilder, korrigert plankart og oppgave over 
antall boenheter. Ut fra forannevnte og ovennevnte drøftingsmøte ble Statsforvalteren 
bedt om å vurdere å trekke fremsatte innsigelse til reguleringsplan for Bastuvika. 
 
Statsforvalteren frafalt samtlige innsigelser til reguleringsplan for Bastuvika i brev av 26.10.2020 
(vedlagt). 
 
Endringer i planforslaget fra 1.gangsbehandling sak 19/97 den 10.10.2019 
Følgende er endret i vedlagt planforslag uten vedtak i teknisk utvalg. Disse endringene har vært til 
offentlig ettersyn: 

• Det er i plankart angitt kote for ferdig gulv hovedplan/underetasje. 

• Det er gjort tilpasninger i bestemmelsene bl.a. for områdene B1.3, B1.4 og B1.5, som vil 
begrense landskapsvirkningene. Herunder er høyden på bebyggelsen i forannevnte områder 
redusert noe sammenliknet med øvrige områder (fra 7 til 6 m), og for tomtene ytterst mot 
sjøen (tomt nr. 80, 85 og 87) er høyden tatt ytterligere ned til 3,5 m og til én etasje. Det er 
også fastsatt krav til at bebyggelsen skal ha mørke farger. 
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• Eiketrær er nå både markert i plankartet med punktsymbol «Eksisterende tre som skal 
bevares», og med hensynssone «Bevaring naturmiljø», H_560. I tillegg er det gitt følgende 
bestemmelse «I område med hensynssone bevaring av naturmiljø H560-1-6 er det ikke tillatt 
med hogst. Store eiketrær vist i plankartet skal bevares. Ved behov for felling skal 
kommunens avdeling for landbruk konsulteres», jf. bestemmelsene § 16 bokstav a). 

 

Offentlig ettersyn perioden 30.10.2020 -27.11.2020 
Planforslaget var utlagt til offentlig ettersyn i perioden 23.10.2019 til 4.12.2019 med begrenset 
offentlig ettersyn i perioden 16.9.2020 til 28.10.2020 og nytt offentlig ettersyn i perioden 30.10.2020 
til 27.11.2020. 
Til offentlig ettersyn i perioden 30.10.2020 til 27.11.2020 innkom det 10 innspill.  
Alle innspill til sist offentlig ettersyn er vedlagt saken i sin helhet, kort gjengitt og kommentert av 
administrasjonen under. 
 
Innspill fra Barnas talsperson Anders Grimnes E-post av 6.4.2021 
Som barnas talsperson har jeg få merknader til reguleringsplanen. Ønsker likevel å påpeke 
viktigheten at det etableres fortau for de myke trafikantene. Det er planlagt 5 mindre lekeplasser 
med størrelse fra 343 m2 til 530 m2. Erfaringsmessig blir disse lekeplassene lite benyttet. Mener det 
ideelt sett hadde vært fordelaktig å redusere det totale antall lekeplasser noe og at det heller 
etableres en større lekeplass sentralt i feltet som vil kunne fungere som et samlingspunkt. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Det er langs hovedadkomst tegnet inn fortau. Administrasjonen ser at det med 
fordel kunne vært fortau langs o_veg 2 som har ett større antall boenheter og 2 lekeplasser inntil veg.  
Administrasjonen er enig med barnas talsperson på at det med fordel kunne vært tilrettelagt med en 
større lekeplass fremfor mange små. Fordelene med ett slikt grep både for barna og for 
drift/vedlikehold er store. Dette er noe man bør vurdere grundig i fremtidig kommuneplanrullering. 
Planforslaget slik det foreligger er fremmet iht kommuneplaner og nasjonale retningslinjer og en 
endring av dette kan medføre nye innsigelser. 
 
Statsforvalteren Frafall av innsigelse 24.2.2021 
For innhold se avsnitt over. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
 
Innspill fylkeskommunen med fylkestinget 18.12.2020 
For innhold se avsnitt over, Fylkestinget - vedtak. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Kommentar til faglige råd: 

a) administrasjonen mener det er gjort tilstrekkelig landskapstilpasning. 
b) Administrasjonen mener området ikke skal ha rekkefølgekrav om gang og sykkelveg grunnet 

avstanden fra Farsund sentrum, 
c) Utformingen av nytt kryss skal være iht faglige innspill fra Statens vegvesen. 
d) Administrasjonen mener planforslaget gir god adkomst og økt tilgjengelighet til 

friluftsområder   
e) Tas til etterretning. 
f) Tas til etterretning. 

 
Innspill fra råd for personer med funksjonsnedsettelse datert 23.11.2020 
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Råd for personer med funksjonsnedsettelse behandlet i møte 18.11.2020 ovennevnte sak, 6/20. 
Rådet vedtok følgende innspill: 
«Råd for personer med funksjonsnedsettelse har ingen merknader, men minner om viktigheten av 
universell utforming i det videre arbeide.» 
 
Kommentar fra administrasjonen 
Tatt til etterretning. Administrasjonen vil foreslå endringer i bestemmelsene for bedre å ivareta 
universell utforming. 
 
Innspill fra Per Ertzeid datert 17.11.2020 
Er sterkt kritisk til bygging i 100-metersbeltet og landskapsvirkningen. Kommenterer at planforslaget 
ikke er i tråd med overordnet planverk og påpeker at dette er svært uheldig. 
 
Kommentar fra administrasjonen 
Tas til etterretning. Planforslaget er nå endret for å begrense landskapsvirkningene. 
 
Kystverket Sørøst datert 13.11.2020 
Påpeker at det er uheldig å legge til rette for aktiviteter som bading og vannsport tett på områder 
hvor båter ferdes. Minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i 
farvannet krever tillatelse etter havne- og farvannsloven § 14. Dette gjelder også for tiltak som 
omfattes av en arealplan. Eksempler på tiltak er brygger, fortøyningsinstallasjoner og 
ledninger/kabler. 
 
Kommentar fra administrasjonen 
Tatt til etterretning. Badeplass er medtatt for å imøtekomme andre innspill og er plassert utenfor 
innseiling til småbåthavnen. 
 
Fiskeridirektoratet region Sør datert 2.11.2020 
Har heller ingen merknader til det reviderte reguleringsplanforslag som nå er utsendt til offentlig 
ettersyn. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
 
Farsund ungdomsråd datert 9.12.2020 
De skriver:  
Farsund ungdomsråd hadde saken oppe i møtet sitt 8. desember. Ungdomsrådet er klar 
over at fristen er gått ut, men velger likevel å sende inn dette: 
«Farsund ungdomsråd syns Farsund kommune og politikerne burde slutte med å gi 
dispensasjon for bygging i 100-metersbeltet. Det er ikke rett! Sier de «ja» til dette nå 
igjen, så må de vel si «ja» nesten gang også? Alle skal jo behandles likt. Hvorfor tenker de 
ikke på at det er de som er barn og unge som skal leve her i fremtiden? En lov er en lov.» 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Ungdomsrådet kommer med et viktig signal. Det kan nevnes at i nesten alle 
forutgående reguleringer innenfor kystsoneplanen for Spind er medtatt utbygging innenfor 100- 
metersbeltet.  I plan- og bygningsloven § 1-8 andre ledd er det et generelt byggeforbud i 100-
metersbeltet langs sjøen. Etter tredje ledd gjelder ikke forbudet dersom det er fastsatt en annen 
byggegrense i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, som i dette tilfellet. 
 
Innspill fra eldrerådet datert 23.11.2020 
Eldrerådet behandlet i møte 16.11.2020 som sak 12/20 ovenevnte sak. 



  side 9 av 12 

Eldrerådet vedtok følgende innspill: «I konsekvensanalyse og revidert reguleringsplanforslag for 
Bastuvika, vil Farsund eldreråd be om at det bygges minst ei offentlig brygge for besøkende. Brygga 
må merkes «offentlig». Vi begrunner dette med at dette blir et stort boligområde, med sterk 
tilknytning til sjø og friluftsliv. Da bør man også ha plass til besøkende til fastboende og eventuelle 
fritidsboliger her.» 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tas til etterretning. Dersom en brygge skal merkes offentlig i en reguleringsplan så medfører dette at 
kommunen får ett ansvar for drift og vedlikehold. Det er ikke gitt noen signaler på at det er ønsket.  
 
Innspill fra Astrid og Sten Pedersen 26.11.2020 
De påpeker at strekningen ut til RV 43 vil bli ekstra belastet ved etablering av ett nytt boligfelt. 
De spør om det er beregnet trafikk til båtplassene. De spør om det er planlagt for buss. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
I kommunedelplanen står det at det skal utføres nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten ved 
utbygging. Dette har vært en gjentakende problemstilling ved alle reguleringsplaner i Spind og 
admirasjonen har 2 rapporter fra Statens vegvesen å forholde seg til som konkluderer med at 
vegstandard på fylkesvegene er tilstrekkelige for å bygge ut hele Spind. Det har derfor vist seg 
vanskelig å stille krav til utbyggere. Det er ikke gjort trafikkberegninger, som grunnet overnevnte 
rapporter ikke tilser at det er noe behov. 
Det er planlagt en god rundkjøring for buss i plankartet og lagt opp til busstransport av skolebarn.  
 
Innspill Abraham Dag Tønnessen datert 27.11.2020 
Påpeker at Vestre Spindsvei fra RV 43 og innover er smal, uoversiktlig og i dårlig forfatning. 
Mener kravet om gang og sykkelsti må opprettholdes og må bygges parallelt med at feltutbygging 
starter. Påpeker konflikt med 100metersbeltet. Påpeker stor trafikk til ny båthavn. Ønsker 
bølgebryter ved båthavn. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Viser til tidligere kommentar vedrørende veg, trafikk og 100 metersbeltet. 
Sikkerhet ved ny båthavn vil bli ivaretatt av havne og farvannsloven for alle tiltak i sjø.  
 

Offentlig ettersyn perioden 23.10.2019 til 4.12.2019 med begrenset offentlig 
ettersyn i perioden 16.9.2020 til 28.10.2020 
Etter 1.gangsbehandling ble planforslaget lagt til offentlig ettersyn i perioden 23.10.2019 til 
4.12.2019 med begrenset offentlig ettersyn i perioden 16.9.2020 til 28.10.2020. 
Alle innspill til disse er vedlagt saken i sin helhet. 
Innspill fra offentlige myndigheter er ikke gjengitt eller kommentert da vi forholder oss til siste brev 
fra offentlig ettersyn i perioden 30.10.2020 -27.11.2020. 
Innspill fra privatpersoner og andre er kort gjengitt og kommentert ved behov under. 
 
Innspill Eldrerådet 3.1.2020 
«Eldrerådet har ingen merknader til saken, men ønsker å bemerke at på generelt grunnlag mener 
rådet at den gjeldende kommunedelplanen bør følges.» 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
 
Innspill Ertzeid 22.11.2019 
Ønsker gang og sykkelveg langs FV 666. Kritisk til at økonomiske argumenter i planbeskrivelsen. 
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Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Viser til øvrige kommentarer.  
 
Innspill Ertzeid 31.10.2019 
Ønsker ikke nedbygging av 100-metersbeltet. Kritisk til at økonomiske argumenter i planbeskrivelsen. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Viser til øvrige kommentarer. 
 
Innspill Espeland 2.12.2019 
Skriver at utbyggingsplanen fraviker Spindsplanen på følgende punkter: 

• 20-30 boliger, samt en større vei legges inn i 100-meters beltet 

• Ca. 30 boliger planlegges i et høydedrag som er avsatt til LNF-område 

• Gang- og sykkelvei kreves først etter at 99 boliger er ferdigstilt 

• Vår idylliske skjærgård blir endret for all framtid med en svært synlig bebyggelse 

• Høydedragene i Spindsfjorden blir bygget ned fordi prosjektet er stort og ambisiøst 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Planens innhold er redusert i de nevnte områder. Viser til øvrige kommentarer og 
endringer i planforslaget. 
 
Innspill FNF Agder 19.12.2019 
Dette brevet sendes på vegne av: Agder botaniske forening, DNT Sør, Naturvernforbundet i Agder, 
Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder, Norsk 
zoologisk forening Sørlandsavdelingen. 
 
Reguleringsplanen for Bastuvika vil føre til nedbygging av et naturområde i Farsunds skjærgård. FNF 
Agder mener at det ikke bør være nødvendig å gi dispensasjon til utbygging i 100- metersbeltet, men 
at de planlagte tomtene heller trekkes lengre fra sjøen. Selv om kystlinjen er lang, er det fare for en 
bit-for-bit-nedbygging av strandsonen over tid. Strandsonen bør sikres slik at hensynet til 
kystlandskapet og fri ferdsel ivaretas til beste for allmennheten, både for gode opplevelser og sett i 
et folkehelseperspektiv. Det bør også settes krav om at utformingen av byggene gjøres på en slik 
måte at boligområdet ikke blir dominerende i kystlandskapet, samt at registrerte rødlistearter og 
naturtyper i planområdet hensyntas. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Det er gjennomført registering og ivaretakelse av rødlistearter og naturtyper i 
planområdet. Administrasjonen mener planforslaget ikke vil redusere allmenhetens tilgang til 
strandsonen. Henviser til øvrige kommentarer og endringer i planforslaget. 
 
Innspill Kværne 30.11.2019 
De protesterer mot økt trafikk fra RV 43. 
De protesterer mot utbygging i 100 metersbelte og høydedrag/LNF. 
De protestere mot ridesenter. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. For trafikk og 100 metersbelte vises det til svar på tilsvarende kommentarer. 
Bebyggelse i høydedrag og ridesenter er tatt ut av planforslaget. 
 
Innspill Mydland 2.12.2019 
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Kommenterer at bygging i 100metersbelte er i strid med loven. 
Er bekymret for utbygging nær Nautlandskjernet mhp naturmangfold og brønn. 
Kritisk til at kulturminner er tilstrekkelig ivaretatt. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
I plan- og bygningsloven § 1-8 andre ledd er det et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs 
sjøen. Etter tredje ledd gjelder ikke forbudet dersom det er fastsatt en annen byggegrense i 
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, som i dette tilfellet. 
All utbygging på nordsiden av FV 666 er tatt ut av planforslaget og området har fått hensynssone, så 
naturmangfoldet er nå mye bedre ivaretatt jmf dagens situasjon. 
Kulturminner synes ivaretatt etter gjeldene retningslinjer og innspill fra rådende myndigheter. 
 
Innspill Pedersen 24.11.2019 
Mener utbyggingen er uansvarlig mhp FV 666. 
Mener det er uansvarlig å la barn og unge benytte RV 666. 
Mener gang og sykkelsti bør gå helt inn til byen. 
Mener andre sammenligningsbare byggefelt i Farsunds utkant har dette. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Det vises til andre kommentarer vedrørende FV666 og gang sykkelsti. 
Farsund kommune har hatt en politikk på at alle byggeområder som ligger nærmere sentrum enn 4 
km skal ha gang og sykkelveg. Dette området ligger utenfor den grensen og skoleelever vil bli fraktet 
til skole med buss. 
 
Innspill Svendsen 3.12.2019 
Mener fylkesvegen må utbedres før utbygging av prosjektet. 
Mener dyretrekk fra Spindsodden vil bli stengt. 
Kritisk til økonomiske argumenter oppgitt i planbeskrivelsen. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. Viser til øvrige kommentarer vedrørende fylkesvegen og planbeskrivelsen. En 
utbygging vil påvirke dyretråkk, men det vil ikke bli stengt. 
 
Innspill trygg trafikk 25.11.2019 
Kan ikke se for seg at det noen gang vil bli bygget gang og sykkelvei på strekningen grunnet de 
økonomiske konsekvensene og at dette er viktig informasjon til boligkjøpere. 
Mener små barn ikke bør sykle langs denne veien. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning.  
 
Innspill Tønnessen 3.12.2019 
Innspill gjentatt i brev datert 27.11.2020. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Viser til kommentar på «Innspill Abraham Dag Tønnessen datert 27.11.2020» 
 
Innspill Viken 1.12.2019 
Innspill gjentatt i brev fra Espeland datert 2.12.2019 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Viser til kommentar på Innspill Espeland datert 2.12.2019 
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Vurdering 
Planforslaget for reguleringsplan Bastuvika har vært en omfattende og lang prosess. Det har vært i 
gjennom flere offentlige ettersyn og justeringer for å imøtekomme innsigelser og andre viktige 
innspill. Dette gir en økt trygghet i at planforslaget innehar de rette kvalitetene. 
 
Det har kommet mange innspill på trafikksikkerhet og kvaliteten av FV 666, Vestre Spindsvei. Dette er 
noe som vil følges opp i fremover i tid ettersom Spind bygges ut. Kommunens tilgjengelige rapporter 
fra Statens vegvesen konkluderer med at vegstandard på fylkesveger er tilstrekkelig for all planlagt 
utbygging i kommunedelplanene for Spind. 
 
Utbygging av 100-metersbeltet i planområdet har vært mye diskutert og det er mange innspill på 
dette. I siste planforslag det er gjort tiltak for å begrense synlighet fra sjø og påvirkning av 
landskapsprofilen. Administrasjonen mener at hensikten med fri ferdsel for allmenheten innenfor 
100-metersbeltet ikke blir negativt berørt av tiltaket i dette tilfellet, men at det er elementer i 
planforslaget som stier, gangveier og parkeringsplasser som derimot vil kunne medføre økt tilgang 
for allmenheten til strandsonen. 
 
Planforslaget åpner opp for boligbebyggelse langs kysten i Spind. Dette er attraktive tomter i flott 
natur med mange gode kvaliteter. En hensynsfull og profesjonell utbygging er nødvendig for å 
beholde disse kvalitetene, samtidig som man må  sikre funksjonalitet og sikkerhet. 
Planforslaget synes å ivareta dette på en god måte. Det er tatt nødvendige hensyn til naturkvaliteter 
og landskapet, samtidig som gode og oversiktlige veier, fortau og annen infrastruktur vil kunne bli 
etablert. 
 
Farsund trenger å kunne tilby gode tomter og vi må ha en reserve klar. Sett i sammenheng med 
ønske om å bringe industri og arbeidsplasser til regionen, så vil en stor etablering kunne medføre ett 
kraftig økt behov for boliger til nye innflyttere i kommunen. Etter mange år vil nå  viktige deler av 
kommunedelplanen for kystsonen i Spind kunne bli realisert. 
 
Administrasjonens forslag til vedtak 
Administrasjonen vil foreslå at planforslaget vedtas med de endringer som fremkommer av forslag til 
vedtak.  
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 23.april.2021 
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