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Arkivsak-dok. 20/01161 
Saksbehandler Øystein Bekkevold 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Utvalg for teknisk 13.04.2021 34/21 

2 Kommunestyret 22.04.2021 22/21 

 
 
 
2.gangsbehandling PlanID 4206 16500 reguleringsplan Bastuvika 
 

 
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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