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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  21/00558-16 
Saksbehandler Alf Johnny Iddeland 
 
 
 
 

2. gangsbehandling PlanID 17100. Detaljreguleringsplan for Kjørrefjord, gnr/bnr 13/9, 29 

 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Utvalg for teknisk 26.10.2021 125/21 
2 Kommunestyret 11.11.2021 73/21 

 
 
Utvalg for teknisk har behandlet saken i møte 26.10.2021 sak 125/21 
 
Møtebehandling 

Ole Magnus Skretting (Ap) ba utvalget vurdere hans habilitet og fratrådte sete.  
Utvalget erklærte ham enstemmig inhabil jfr. fvl § 6 b) og han deltok ikke i behandlingen av saken.  
 
Enhetsleder Jan Hornung orienterte innledningsvis.  
 
Votering 

Utvalg for teknisk innstiller enstemmig på rådmannens forslag.  
 
Saksordfører i kommunestyret: Øyvind Petterson (Krf). 
 
Utvalg for teknisk sin innstilling  

Farsund kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 
planforslaget «Detaljreguleringsplan for Kjørrefjord gnr. 13 bnr. 9» datert 05.01.2021 
med tilhørende bestemmelser datert 20.02.2021. 

 

 
 
 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 11.11.2021 sak 73/21 
 
Møtebehandling 

Ole Magnus Skretting (Ap) ba kommunestyret vurdere hans habilitet og fratrådte sete.  
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Kommunestyret erklærte ham enstemmig inhabil jfr. fvl § 6 b) og han deltok ikke i behandlingen av 
saken.  
 
Saksordfører: Øyvind Petterson 
 
Votering 

Teknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.  
 
Kommunestyrets vedtak  

Farsund kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 planforslaget 
«Detaljreguleringsplan for Kjørrefjord gnr. 13 bnr. 9» datert 05.01.2021 med tilhørende 
bestemmelser datert 20.02.2021. 
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2. gangsbehandling PlanID 17100. Detaljreguleringsplan for Kjørrefjord, gnr 13 bnr 9, 29 

 
Rådmannens innstilling: 

Farsund kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 planforslaget 
«Detaljreguleringsplan for Kjørrefjord gnr. 13 bnr. 9» datert 05.01.2021 med tilhørende 
bestemmelser datert 20.02.2021. 

 

Vedlegg 
 

Innspill - Espen og Maria Åsheim Klokkhammer - 06.07.21 
Innspill - NVE - 12.05.21 
Reguleringsplan for Kjørrefjord - oversendelse for 1. gangs behandling 
Innspill - Kristoffer B. Salvesen og Johannes Maubach - 22.06.21 
Innspill - Agder fylkeskommune - 18.06.21 
Innspill - Kari Wiborg Kjørrefjord - 16.06.21 
Innspill - Statsforvalteren i Agder - 16.06.21 
Innspill - Statens vegvesen  - 21.05.21 
Innspill - Fiskeridirektoratet - 18.05.21 
Offentlig ettersyn - PlanID 17100. Detaljreguleringsplan for Kjørrefjord, gnr. 13 bnr. 9,29 
Saksutskrift - 1. gangsbehandling PlanID 17100. Detaljreguleringsplan for Kjørrefjord, gnr. 13 
bnr. 9, 29 
Vedtak 
625738-01_Plankart-Kjørrefjord.pdf 
Bestemmelser Kjørrefjord gnr/bnr 13/9.pdf 
Reguleringsplan Kjørrefjordheia-  kommentarer til merknader for offentlig ettersyn 

 
 
Saken kort fortalt 
Asplan Viak AS har utarbeidet forslag til «Detaljreguleringsplan for Kjørrefjord, gnr. 13 bnr. 9 og 29 på 
oppdrag fra Oddvar Klokkhammer og Fredrik Haaland. 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 er i tråd med arealformålet i kommunedelplanen der dette området inngår 
med mulighet for spredt bebyggelse. 
 
 
Saksgang 
Utvalg for teknisk vedtok med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge planforslag 
«Detaljreguleringsplan for Kjørrefjord gnr. 13 bnr. 9» datert 05.01.21 med tilhørende bestemmelser 
datert 20.02.21 ut til offentlig ettersyn, i møte den 04.05.21 som sak 56/21. 
 
Reguleringsplanen var utlagt til offentlig ettersyn på www.farsund.kommune.no i perioden 10.05.21-
25.06.21. 
 
 
Innspill til offentlig ettersyn 
Det kom i perioden inn 7 innspill innen fristen. Noen av dem er delvis gjengitt (utdrag) og 
kommentert ved behov under. I tillegg ble det mottatt et innspill etter fristen. Alle innspill er vedlagt 
saken i sin helhet. 
 

http://www.farsund.kommune.no/
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Agder fylkeskommune, brev datert 18.06.21 
I løpet av planarbeidet er det foretatt befaring med ansvarlig arkeolog fra fylkeskommunen og det 
ble vurdert at det ikke var behov for ytterligere registreringer. Vi vurderer videre at planforslagets 
redegjørelse for landskapspåvirkningen er tilstrekkelig. 
 
Det er også positivt at det er satt av et forholdsvis stort grønt fellesareal som lekeplass. Vi bemerker 
imidlertid at lekeplassen grenser opp til adkomstveiene til B4 og B5. Av hensyn til trafikksikkerhet bør 
man vurdere å sikre tilstrekkelig skjerming mellom lekeplassen og veiarealet. 
 
Kommunen bør også vurdere om minimumskrav til opparbeiding av lekeplassen som omtales i 
planbeskrivelsen avsnitt 5.6 (sandkasse, bord, huskestativ) skal sikres i rekkefølgekravet § 8A. 
 
Kommentar fra forslagsstiller: 
Vi anser at det ikke er behov for skjerming mellom atkomstveg til 2 boliger ettersom det er svært 
begrenset med trafikk der vegene fører til hver sin bolig. Lekeplassen ligger i plan med veg og det er 
god oversikt i området og gir en trafikksikker løsning. Utrustning av lekeplass med bord, sandkasse og 
huskestativ kan medtas om ønskelig i bestemmelsene. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Det vurderes ikke som nødvendig at minimumskrav til opparbeiding av lekeplassen jf. 
planbeskrivelsen avsnitt 5.6 (sandkasse, bord, huskestativ) sikres i rekkefølgekravet § 8a. 
 
 
Statsforvalteren i Agder, brev datert 16.06.21 
Ingen merknader til planforslaget. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev datert 12.05.21 
Ingen merknader til planforslaget. 
 
Statens vegvesen, brev datert 21.05.21 
Ingen merknader til planforslaget. 
 
Fiskeridirektoratet, brev datert 18.05.21 
Ingen merknader til planforslaget. 
 
 
Kari W. Kjørrefjord, epost datert 16.06.21 
Jeg protesterer mot den betydelige økning av omfang som nå foreslås i detaljplanen ift. de 3 
boenheter som er godkjent i kommunedelplanen. 
 
En økning fra disse 3 enhetene til nå 5 boenheter, med 5 store hybler og totalt 15 + biler, er en 
dramatisk økning både i forhold til LNF område og den spredte bebyggelse som er her på Kjørrefjord i 
dag, med kun 8 enheter totalt. 
 
Økningen er ikke i samsvar med intensjonene i utredningene som ble gjort ifm. kommunedelplanen 
slik jeg oppfatter dette. 
 
Videre er det heller ingen beskrivelse i detaljplanen mhp hvordan økt trafikk skal ivareta meg og 
andre myke trafikanter. Kjørrefjordveien er i dag smal og liten vei inn til spredt bebyggelse. En slik 
økning som beskrevet ovenfor med 15 + biler på denne veien er ikke forsvarlig uten at det ivaretas og 
utbedres forhold som sikrer meg og andre myke trafikanter. 
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Kommentar fra forslagsstiller: 
Kommuneplanen legger opp til 3 nye boliger i tillegg til eksisterende bebyggelse i planområdet. 
Planforslaget har en bolig utover antallet i k-planen. Det er i planen argumentert for at det er plass til 
de 5 tomtene som gir en grei utnyttelse av arealet. Det er gitt åpning for planen å kunne ha 
hybelleilighet i boligene som er vanlig for eneboliger.  
 
Trafikkmengden fra 4 nye boliger regnes til 5 turer/dag i snitt og vil være minimal på den kommunale 
vegen fram til området som tidligere var fylkesveg. Vegen er oversiktlig og er godt egnet til blandet 
trafikk med biltrafikk og myke trafikanter. Vi ser derfor ikke at økningen med en bolig til 
kommuneplanen gir mindre trafikksikker løsning for myke trafikanter. Det er i dag fartsgrense 60 
km/t på kommunal veg. 
 
Kommentarer fra administrasjonen: 
I planen inngår 4 nye boligtomter i tillegg til eksisterende 2 bebygde eiendommer. De nye 
frittliggende eneboligene vil ha tomtestørrelse på 1,6-3,2 daa, og er plassert ut fra topografi og 
beliggenhet og vil gi en god utnyttelse av området. Bebyggelsen vil med de store tomtene bære preg 
av å være spredt og i tråd med intensjonen i kommunedelplanen. 
 
 
Kristoffer Salvesen og Johannes Maubach, epost datert 15.06.21 
Vi protesterer på at det reguleres inn 5 boligtomter i området hvor det er bestemt 3 enheter i 
kommunedelplanen. Det legges i tillegg opp til at alle skal ha «hybel» på 70 km2. 
 
Det vil gi dobbelt så mange enheter, altså 10. 
 
Kommunedelplanen sier 3 enheter så er det helt urimelig at det reguleres inn 10 enheter. 
 
Det vil gjøre hele området til vanlig boligbebyggelse og det kan jeg ikke se at har vært intensjonen i 
kommunedelplanen. 
 
[…] 
 
Det fremkommer i prosjekteringen en atskillig brattere atkomstvei til boenhetene. Det vil vinterstid 
gi store utfordringer da man ved vinterforhold i dag ikke kommer opp til nåværende boligområde 
uten firehjulstrekk men må parkere ned på veien. 
 
Ønsket om 3 biloppstillingsplasser til hver tomt tilsier 15 biler i planområdet i tillegg til besøkende så 
vil det bli atskillig mer trafikk enn det vil være med de planlagte 3 enhetene. Vi har i dag garasje som 
går direkte ut på den kommunale veien. Det vil være vanskelig og farlig for oss å bruke denne med så 
mye økt trafikk. 
 
[…] 
 
Det at man planlegger et så stort byggefelt uten infrastruktur som vann avløp og tilstrekkelig strøm 
er underlig. Om en så stor utbygging skal planlegges burde det påregnes tilkobling til offentlig vann 
og avløp.  
 
[…] 
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Det ser også ut til at den kommunale veien som blir i dag brukt som alternativ tur / sykkelvei / 
snarvei vil bli stengt/hindret i foreslåtte reguleringsplan det vil også være negativt i våres øyner og 
for alle myke trafikanter som velger «gamleveien» som alternativ til å bevege seg i 80 sona. 
 
Kommentar fra forslagsstiller: 
Det protesteres på at det i planen er 1 bolig utover det antall nye boliger kommunedelplanen angir 
som er en ubetydelig endring. For eneboliger er det vanlig å tillate en hybelleilighet uten at dette 
nødvendigvis medfører at denne muligheten legges opp til for nye enheter. Med de store tomtene i 
planen på ca 2 daa i snitt og omkringliggende friluftsområder vil bebyggelsens karakter være spredt 
bosetting i tråd med K-planen. 
 
Det påpekes at atkomstvegen bratt med dårlig framkommelig vinterstid med behov for parkering 
langs kommunal veg. Ny atkomstveg får mindre stigning enn dagens atkomstveg til eksisterende 
bolig på B3. Ny veg får maks stigning 1:6,6. Dette anser vi ikke vil medføre vansker med 
framkommelighet og behov for parkeringsplasser ved dagens kommunale veg. 
 
Avkjørsel til dagens garasje på eiendommen er rett ut i kommunal veg. Vanlige siktkrav på 4x30 m vil 
ikke være oppfylt. Det bør her kunne finnes en løsning ved å flytte kommunal veg mot nord ca 2m 
slik at det kan bli en sikker utkjørsel fra garasjen. Dette kan skje ved opparbeidelse av ny atkomst til 
planområdet. 
 
Når det gjelder teknisk infrastruktur med vann, avløp og strøm til feltet må dette løses av utbygger 
etter vanlige krav med dekning av kostnadene. Nødvendig installasjoner for strøm må avklares med 
AE. 
 
Kommentarer fra administrasjonen: 
Reguleringsplanen er i tråd med overordnet plan med unntak at det er lagt opp til boliger for å gi en 
bedre utnyttelse av området. 
 
Det er ikke kommunale VA anlegg i området i dag. Vannforsyning vil baseres på borebrønner i fjell 
som kan være separat for hver bolig eller i fellesskap for flere boliger. Avløpsløsning fra nye enheter 
vil baseres på minirenseanlegg med etterfølgende infiltrasjon i grunnen. Det kan vurderes om det er 
flere enheter som kan knyttes til et felles anlegg. Dette er tilfredsstillende løsninger for planområdet. 
 
 
Maria og Espen Klokkhammer, brev datert 06.07.21 (etter fristen) 
Vi har håpet på det lengste at eksisterende adkomstvei kan benyttes. Det ble krevd i vår 
dispensasjonssøknad at denne veien måtte prosjekteres. Anslagsvis 30-35 tusen brukte vi på å 
prosjektere veien helt opp til vår tomt. I ettertid har vi forstått at det ikke er krevd i noen andre 
byggesaker i kommunen. 
 
[…] 
 
At veien nå flyttes har vi akseptert, men vil ikke ha noe ansvar for endringen. Vi ønsker ikke å koste 
ny adkomstvei. Samtidig tenker vi at en ny vei vil medføre mer tilgjengelighet for allmennheten og 
tryggere sikt fra kommunal vei inn på den private, da det nå blir en ende vei. I dag er veien sperret og 
privatisert. Ny vei vil ikke bli brattere enn slik veien vi bruker i dag er, og det behøves ikke 
firehjulstrekk for å komme opp til oss. 
 
Kommentar fra forslagsstiller: 
Vi ser ikke grunn til å kommentere merknadene som har karakter av informasjon og historiske 
opplysninger. Planen ønskes velkommen med nye naboer. 
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Årsaken til at det anlegges ny atkomstveg er etter avtale med grunneier av 13/8. Dette er redegjort 
for i planbeskrivelsen. 
Fordeling av kostnader for anlegg angår ikke reguleringsplanen med arealbruk og må avtales med 
utbygger av tekniske anlegg for nye tomter. 
 
Kommentar fra administrasjonen: 
Tatt til etterretning. 
 
 
Vurdering 
Det har ved offentlig ettersyn innkommet noen innspill, men få innspill fra offentlige myndigheter. 
Innspillene er ikke av en slik karakter at administrasjonen foreslår endringer i plankart og/eller 
bestemmelser. 
 
 
Forslag til vedtak 
Administrasjonen vil anbefale at planforslaget blir vedtatt uten endringer.  
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 11.november.2021 


