
  

 
Planinitiativ Farsund Havnevesen – Næringstomt i Lauervik  

Farsund Havnevesen ber om oppstartsmøte på bakgrunn av følgende planinitiativ:  
 

1. Formålet med planen 
Formålet med planen er å omregulere dagens formål til industri/forretning eller lignende 
næringsareal med sikte0 på å selge tomta på det åpne marked, i tråd med 
Formannskapsvedtak datert 08.10.19  
 

2. Området det planlegges i 

 
Figur 1 viser der ca 3.5 daa store området det meldes oppstart av planarbeid i 



  

 
3. Gjeldende plan  

 

 
Figur 2, viser gjeldende reguleringsplan for tomta som er regulert til offentlig 
friområde og kjørevei i Reguleringsplan for «Lauervik småbåthavn - mindre endring» 
datert 22.09.11. Og Forretning, Hotell mm. i reguleringsplan for Danevig/Sundsodden 
datert 21.06.79. 

 
4. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Det planlegges å omregulere ovennevnte areal til industri/forretning eller lignende næring 
med sikte på å selge arealet på det åpne marked. Reguleringen må være mest mulig romslig 
for å kunne legge til rette for flere kjøpere. Videre vil reguleringen måtte gi rammer som tar 
nødvendige hensyn til naboer og omgivelser. 
 

5. Utbyggingsvolum og byggehøyder 
Vi ser av byggesaken at naboer ønsker å bevare mest mulig av sin utsikt. Vi vil i 
planleggingen se på et lavest mulig bygg innenfor et forsvarlig økonomisk aspekt men ser for 



  

oss et bygg med ca 10m gesimshøyde. Tidligere har det vært skissert et bygg med 
grunnflate på mellom 400-500m2. Dette blir et utgangspunkt for planlegging.   
 
 

6. Funksjonell og miljømessig kvalitet 
I planen vil det bli lagt inn bestemmelser som hensyntar marine omgivelser med tanke på 
fare for utslipp samt funksjonell samhandling med eksisterende anlegg. 
 

7. Naturverdier  
Det er gjort en registrering av ålegress i 2009. Dette må gjennomgås i planarbeidet og det vil 
bli gjort vurderinger etter Naturmangfoldlovens §8-12. 

 
Figur 3 i Naturbase er det gjor 

Utover Ålegress er det ikke gjort registreringer av naturmangfold med spesielle verdier. Det 
er tidligere regulert inn brygger og båtanlegg i området.  
 

8. Fornminner  
Det er fra før gjort regulering i og rundt området på land så vel som i sjø. Vi ber 
Fylkeskonservator vurdere og gi tilbakemelding dersom det skulle være behov for ytterligere 
kartlegging.  
 
  
   

9. Dagens bruk av arealet 
 
Kajakklubben er eneste bruker av arealet i dag. Det er i vedlagte saksutredning lagt opp til å 
erstatte deres areal med ny brygge og parkering samt lagerplass mellom båthus øst for 
planområdet. Vi mener dette er i tråd med dagens formål og tas derfor ikke med i 
omregulering.  



  

 
Figur 4 viser skisse for hvordan dagens bruk av området kan organiseres. 

  
 

10. Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
Området det reguleres i er bratt ned mot sjøen. Dette vil medføre behov for utsprengning. 
Dette medfører også at et bygg vil kunne plasseres uten at dette vil prege området i og med 
at dette vil falle inn mot høyere terreng i bakkant.  
 
  

11. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge 
risiko og sårbarhet 

ROS-analyse vil foretas i forbindelse med utarbeidelse av plandokumenter og nødvendige 
risikoreduserende tiltak innarbeides.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

12. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om 
planoppstart 

 
Figur 5 Ovenstående liste legges ved som Excel – ark med oversikt over offentlige 
samt lag og foreninger som vil få varsel om oppstart.  

Det bes om dialog med saksbehandler for regulering for å avgjøre hvilke naboer som skal 
varsels 
 
 

13. Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, 
og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

Planforslaget vurderes å ikke være omfattet av forskrift om konsekvensutredning.  
 
Vurdering av krav om konsekvensutredning gjøres ifølge Forskrift om konsekvensutredninger 
§6. Det planlagte tiltaket vil ikke falle inn under tiltak som nevnes i §6 med vedlegg. Det vil 
naturligvis bli utarbeidet planbeskrivelse i tråd med Plan og bygningslovens §4-2. 
 

Vennlig hilsen 
 

Farsund Havnevesen 


