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1 INNLEDNING

1.1 Oppdraget

Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til ”Detaljreguleringsplan for Kjørrefjord, gnr 13
bnr 9 og bnr 29 på oppdrag for Oddvar Klokkhammer og Fredrik Haaland.

Medarbeidere i Asplan Viak AS har vært:

Kåre Kalleberg Regulering/oppdragsledelse, ROS-analyse

Marianne Tomstad Grigson  Planarbeid/ illustrasjonsplaner, plankart

1.2 Hensikt med planarbeidet

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med 4 nye boliger i tillegg
til en bolig og en fritidseiendom som i dag ligger i planområdet. Planen i tråd med
arealdisponeringen i kommuneplanen der dette området inngår med mulighet for spredt
bebyggelse.
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2 PLANOMRÅDET

2.1 Beskrivelse - grunneiere

Planområdet på gnr/bnr 13/9 er et ubebygd areal på 19.8 daa som i dag er skogsmark og
utmark. På dette arealet ønskes det tilrettelegging for bygging av 4 nye boliger. Grunneier er
Oddvar Klokkhammer.
Fra 13/9 er det tidligere fradelt en tomt  gnr/bnr 13/74  til sønn av grunneier . Denne tomten
er bebygd med en enebolig.

I planen inngår også eiendommen 13/29 med grunneier Fredrik Haaland som også er
deltaker i planarbeidet. Det er oppført fritidsbebyggelse på eiendommen 13/29.  Denne
eiendommen er på 6,5 daa der delen sør for kommunal veg inngår i planområdet.

Atkomstvegen fram til området er tidligere fv 43 som i dag er kommunal veg.

2.2 Utbyggingsavtale

Vi anser at det ikke er behov for en utbyggingsavtale med kommunen ettersom det ikke er
aktuelt med kommunal overtakelse av felles atkomstveg i planområdet eller framføring av
offentlige VA anlegg.

2.3 Dagens situasjon

Eiendommen 13/29 som er fradelt fra 13/8 har tinglyst atkomstveg over 13/8.  Denne vegen
er en skogsbilveg med god standard.
Boligen på 13/74 har i dag også atkomst fra skogsbilvegen på 13/8, men det er avtalt med
eier av 13/8 at denne boligen skal knyttes til ny atkomstveg for området når området bygges
ut.
I planområdet er det tidligere plantet barskog med sitkagran som for en stor del nå er hogget
ut. Dagens bebyggelsen er vist på kartutsnitt under.

Dagens bebyggelse i planområdet.
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Dagens bebyggelse har vannforsyning fra brønner. Boligen har minirenseanlegg med
etterfølgende infiltrasjon.
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3 PLANSTATUS

3.1 Kommuneplan for Farsund

I kommunedelplanen for Farsund- Lista 2018-2028 inngår reguleringsområdet i området
SB32-3 der det er angitt at det kan bygges 3 nye boliger i planperioden. Reguleringsplanen
er derfor i tråd med overordnet plan med unntak at det er lagt opp til 4 boliger for å gi en
bedre utnyttelse av området. Det er krav til reguleringsplan for bygging i kommuneplanen
(plankrav) som oppfylles med denne planen.

Utsnitt av kommunedelplanene er vist nedenfor.

Utsnitt av kommuneplan 2018- 2028

3.2 Reguleringsplanens avgrensing

Det er ikke gjeldende reguleringsplaner i området.

Planområdet er følger eiendomsgrensen mot 13/8 i sør og øst. I vest og nord følger
plangrensen eiendomsgrensen mot 13/13 og kommunal veg. Planområdet grenser til
eiendommen 13/49 i nordøst. Dette er det tidligere skolehus som er ombygd til bolig. Eier av
13/49 har ikke ønsket å innlemme eiendommen i planen.

Den endelige plangrensen framgår av kartskissen nedenfor.
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Avgrensing av planen
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4 PLANFORSLAGET

4.1 Meldingsfasen

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

Det er holdt forhåndskonferanse med kommunen 17.1.2020 der planområdets avgrensning
er fastsatt.
Det ble meldt oppstartregulering  for området 8.2.2020 med annonsering i Lister og varsling
av tilstøtende naboer og offentlige instanser.

4.2 Planinnhold
I planen inngår 4 nye boligtomte i tillegg til dagens 2 eiendommer som er bebygd. De nye
tomtene reguleres som eneboliger med tilhørende garasje/uthus og får en ny felles atkomst
fra kommunal veg.

Nye eneboliger i planen  vil være frittliggende  med tomtestørrelse på 1,6 -3,2 daa. Tomtene
er plassert ut fra topografi og beliggenhet, og  vil gi en  god utnyttelse av området.
Bebyggelsen  vil med de store tomtenen bære preg av å være spredt og i tråd med
intensjonen i kommuneplanen.

Det  inngår  i planområdet er relativet flatt areal på 1,2 daa  avsatt til lekeplass der det enkelt
kan opparbeides en ball-løkke  og settes opp lekeapparater.

4.3 Dagens arealbruk

De 4 boligene er plassert i et område som i dag er skogsmark med noe påstående skog av
sitkagran med innslag av noe furu. Skogen er plantet trolig på 1960 tallet. Deler av skogen er
hogget ut for få år siden og landskapet framtrer derfor åpent. I de bratte partiene i området er
det yngre løvskog.

På naboeiendom 13/8 er skogen hogget ut og beplantet med edelgran for produksjon av
pyntegrønt og juletrær.
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Planområdet sett fra dagens bebyggelse langs kommunal veg. Fritidseiendom på 13/29 ligger over det gamle
skolehuset som  nå er bolig.

Foto fra dagens atkomst veg med dagens bolig på 13/74 i bakgrunnen. Tomt B1 er til høgre i bildet
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Område for tomt B2 til høgre i bildet

Dagens bebyggelse på B3 gnr/bnr 13/74
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4.4 Tekniske anlegg

Det er i dag ikke kommunale VA anlegg i området. Vannforsyning må baseres på
borebrønner i fjell som kan være separat for hver bolig eller felles for flere boliger.

Avløpsløsning fra nye enheter vil være basert på minirenseanlegg med etterfølgende
infiltrasjon i grunnen. Det kan vurderes om det er flere enheter som kan knyttes til et felles
anlegg.

Det er kommunal veg fram til der ny felles atkomstveg i området starter. Det tilordnes
snuhammer i enden av kommunal veg der atkomstvegen starter. Atkomstvegen vil få
stigning 1:6,6 på det bratteste. Dagens atkomstveg til boligen på B3 har stigning 1:5 på det
bratteste.
Dette er utarbeidet profiler av vegen som vil ligge i halvskjæring opp til tomt B1 – pel 120.
Vegen  opp til platået  ved tomt B1 er planlagt med  så slak stigning som mulig og med  små
terrenginngrep. Fra pel 160-350 er vegen identisk med dagens veg som er opparbeidet til
boligen på B3.

Strøm føres fram til nye boliger via kable fra dagens luftspenn i området som framgår av
kartutsnittet under. Luftspennene beholdes og må trolig forsterkes. Der et derfor ikke avsatt
plass i plane til nettstasjon, men det er rikelig areal til evnt nettstasjon om dette blir
nødvendig.

.
Dagens strømforsyningsanlegg i området.
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5 KONSEKVENSER AV PLANEN

5.1 Landskap

Landskapsvirkningen av de nye boligene i planen er vurdert i kommuneplanen og nå i
forbindelse med detaljplanarbeidet. Planområdet ligger på en åsrygg som strekker seg fra kt
25 opp til kt 50. Tomtene er trukket inne fra kanten av åsryggen mot FV 43 slik at bebyggelse
vil være lite synlig fra fylkesvegen. Eksisterende bolig på B3 er i liten grad synlig fra
fylkesvegen.

For tomt B4 som ligger opp mot det høyeste punktet på kt 50 er det satt
høydebegrensningen slik at en unngår siluett-virkning av denne boligen. Denne boligen kan
typisk bebygges med underetasje. Det er satt maks høyder på ferdig golv i hovedplan for alle
tomter slik at bebyggelsen skal ligge ned i terrenget.

Planen anser vi derfor ikke å medføre negativ landskapsvirkning.

5.2 Naturmangfold

Området for ny bebyggelse en skogsmark med sitkagran og furu og yngre løvskog som er
grodd opp etter at området ikke er beitet siden 1960 tallet. Det vises til foto under.

Foto viser området for lekeplass og tomt B4
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Det er ikke registrert arter i Naturbasen eller angitt naturtyper av lokal interesse i
kommuneplanens temakart. Det er ved befaring ikke  gjort registrering av større trær .

Det er foretatt betydelig hogging av skogen i området de siste årene og resterende barskog
er planlagt hogget av grunneier framover.

Vi vurderer at tiltaket har lite negative konsekvenser for naturmangfoldet.

5.3 Kulturminner

Fylkeskonservatoren har foretatt befaring og registrering i området og gitt tilbakemelding i
mail av 16.4.2020 som følger:

5.4 Sol og skygge

Tomtene har gode solforhold hele dagen. Terrenget har svak helning mot nordøst, men
høydeforskjellene er så små at det vil være gode solforhold i største delen av året.
Bebyggelsen vil ha sen kveldsol.

Lekeplassen vil ha gode solforhold fra vår til høst.

5.5 Friluftsliv

Det er gode turområder i omkringliggende skog og utmarksterreng i området. Området ligger
nær sjøen med muligheter fra bading i bukta.

5.6 Barn og unge

Det er i planen avsatt areal til felles lekeplass med areal 1,2 daa. Plassen opparbeides med
sandkasse bord og huskestativ som minimum og planeres som en ball-løkke. Lekeområdet
vil være et samlingspunkt for barn med foreldre for hele området.

I tillegg er det store tomter i planen som gir mulighet til barns lek på tomtene.

5.7 Sikker skoleveg

Barn fra Kjørrefjord kjøres med buss til barneskolen i Farsund. Det er busstopp ved kryss
Kjørrefjordvegen /fv 43. Fra planområdet og fram til busstopp er skolevegen langs kommunal
veg som betjener nå kun 6 boliger. Området har således sikker skoleveg selv med økning til
10 boliger med blandet trafikk. Det er god oversikt på kommunal veg.
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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.

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.

6.2 Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak

Mulige/aktuelle hendelser, risikovurdering og relevante tiltak er sammenfattet i tabell 1.

Tabell 1 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

1 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets- og
beredskapsarbeid i kommunene (2001).
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6. Radongass Nei 3 1
Radonsperre bygges i nye
boliger

Vær, vindeksponering. Er området:

7. Vindutsatt ja 3 1 Området på Lista kan ha kraftig
vind

8. Nedbørutsatt Nei

Natur- og kulturområder

9. Sårbar flora Nei

10. Sårbar fauna Nei

11. Verneområder Nei

12. Vassdragsområder Nei

13. Fornminner (automatisk fredete
kulturminner)

Nei

14. Kulturminne/-miljø Nei .

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

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) Nei

35. Risikofylt industri mm. Nei

36. Avfallsbehandling Nei

37. Oljekatastrofeområde Nei

Medfører planen/tiltaket:
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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 Nei

46. Ulykke med gående/syklende Nei

47. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Nei

48. Andre ulykkepunkter Nei

Andre forhold

49. Sabotasje og terrorhandlinger

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

Nei

- er det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten?

Nei

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 1 Sammenfatning av risikovurderingene

Konsekvens:

Sannsynlighet:

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

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig 6,7

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig
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6.4 Nærmere omtale av mulig risiko og sårbarhet.

Planområdet er av begrenset størrelse og dermed oversiktlig. Ingen hendelser er vurdert å
ha «alvorlig konsekvens».

Nærmere angitte hendelser/situasjoner kommenteres nærmere nedenfor.

Ref. hendelse 6, Radongass. Byggeteknisk forskrift 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. Hytter bygges med radonsperre.

Hendelse 7 Vind. Området ligger på en åsrygg og kan være vindutsatt. Bygninger må
dimensjoneres og takstein festes for å tåle vindbelastningen.
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7 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

7.1 Innledning

Oppstartmøte ble avholdt med Farsund kommune den 17.1.2020.
Melding om planarbeid ble sendt ut ved brev av 18.2.2020 og samtidig annonsert i Farsunds
Avis.  Frist for merknader var satt til 1.4.2020.

Melding om planarbeid er sendt direkte til alle som grenser til reguleringsområdet eller
interesser i planområdet.

7.2 Oppsummering merknader til oppstartmelding

Mottatte uttalelser er kort gjengitt og kommentert av Asplan Viak. Uttalelsene er i sin helhet
gjengitt nedenfor.

Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder – brev datert 3.3.2020
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Våre kommentar:
Innspillene er lagt til grunn for planen.
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Agder fylkeskommune, Plan og miljø – brev datert 22.3.2020

Våre kommentarer:
Innspillene er hensyntatt i planen.

Det er foretatt befaring av området av Fylkeskonservator som ikke har merknader til
planområdet, jfr pkt 5.

Statens vegvesen – brev datert 22.2.2020



Planbeskrivelse Kjørrefjord gnr 13, bnr 9,29 20

Oddvar Klokkhammer Asplan Viak AS

Våre kommentar:
Ingen

NVE brev 12.3.2020
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Våre kommentarer:
Vi  har vurdert alle forhold som NVE angir som sjekkpunkter. Det er ikke fare for flom eller
ras i området det er god byggegrunn i området med fjellgrunn under et tynt lag med
vegetasjon og morene. Overvann fra området håndteres lokalt og det er ingen bekker i
området

Agder Energi mail  1.4.2020

Det foreligger kartutsnitt som viser eksisterende luftspenn det det kun er lavspentanlegg i
planområdet.

Våre kommentarer:
Vi anser  at ny bebyggelse forsynes med lavspentkabler  fra dagens luftspenn. Dersom det
ikke er kapasitet til 4 boliger anser vi det er mest realistisk med forsterkning av dette nettet.

Farsund kommune – barn og unges representant- Epost  18.3.2020

Våre merknader:
Ingen
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Brev fra Kari Kjørrefjord 18.3.2020
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Våre kommentarer:
I planområdet som var del av planinitiativet   og oppstartmeldingen var inkludert del av 13/8
med atkomstveg til eiendommen 13/29 som har  atkomst til eiendommen over 13/8. Etter
avklaring med eiere av 13/9 og 13/29  er planområdet  justert slik at eiendommen 13/8 ikke
inngår i planen. Eiendommen 13/29 beholder dog kjørevegen over 13/8.
Evnt  tilkobling av  eiendommen 13/29 til ny atkomstveg  vil  være et tema  for drøfting
mellom grunneierne og  kunne  foretas  på senere tidspunkt. Ny atkomstveg ligger inntil
grensen på 13/29 som da enkelt kan kobles til vegen.

Vi er ikke enig i betraktningen om at eksisterende enfelts kommunal veg (tidligere trase for fv
43) ikke kan tåle trafikk fra flere boliger.  For veger i boligområder kan blandet trafikk etter
Vegvesenet håndbok N100 aksepteres for inntil 30 boliger. Den aktuelle veien er i tillegg
oversiktlig.  Det legges derfor ikke opp til tiltak på kommunal veg.

Farsund Ungdomsråd 3.3.2020

Fredrik Haaland   - mail 15.4.2020.

Våre kommentarer:
Merknaden  fra eiere av 13/29  er lagt til grunn  for justering av planområdet slik at
eiendommen 13/8 ikke inngår i planen.
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8 VEDLEGG
Plandokumentene består av:

· Planbeskrivelse m/ROS-analyse der alle innspill er inkludert
· Plankart (1:1000)
· Reguleringsbestemmelser
· Plan /profil av ny atkomstveg


