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Informasjon om planinitiativet 

 

Jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering § 1. 

 

1. Formålet med planforslaget (Jf. § 1 andre ledd bokstav a) 

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for et sirkulært anlegg for bærekraftig 

fiskeoppdrett kombinert med proteinproduksjon ved Lista flystasjon. Det er ønskelig å legge 

opp til en årsproduksjon på ca. 6.000 tonn laks som omfatter og inkluderer klekkeri, 

smoltanlegg og matfiskanlegg. I parallell med fiskeoppdrett vil anlegget produsere protein til 

fiskefôr, basert på CO2-utslipp fra oppdrettsanlegget og annen nærliggende industri. 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-149-l-20152016/id2504796/
mailto:Petter.skogen@prosjektil.no
mailto:daniel@ecofishcircle.com
mailto:daniel@ecofishcircle.com
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Forslagsstiller disponerer allerede et areal i Lista fly- og næringspark som er til godkjenning 

for akvakultur i en pågående reguleringsplanprosess, områdeplan Lista Renewable Energy 

Park. 

 

2. Planområdet og omgivelser (Jf. § 1 andre ledd bokstav b) 

Planavgrensning og lokalisering 

Planområdet er på ca. 221 daa, ligger ved Lista flyplass, som tidligere var en militær flyplass, 

ca. 13 km fra Farsund sentrum. Hovedadkomsten til planområdet er fra Nordveien (Fv. 463), 

og Fv. 464 øst for planområdet.  

 

Nærområdene består stort sett av grøntarealer, flyplassinfrastruktur og spredt 

næringsbebyggelse, med innslag av mindre rekreasjonstilbud som skatepark, museum, 

adrenalinpark, gocart og klatrepark, samt bevertnings- og overnattingssteder. Grøntarealene 

innenfor flyplassens sikkerhetsgjerde høstes inntil videre til dyrefor.   

 

Mot nord og øst er det punktvis boligbebyggelse, bestående av eneboliger og 

gårdsbebyggelse/gårdstun. Mot vest, ca. 2 km fra planområdet, ligger Vestbygd. Vestbygd er 

et etablert boligområde, med ca. 1200 innbyggere, med barnehage, skole og kapell. 

Boligbebyggelsen består stort sett av eldre eneboliger med større hager, med innslag av 

tomannsboliger.  

 

Landskapsbilde domineres av flyplassinfrastruktur, og nødvendige sikkerhetsarealer/ 

grøntarealer i tilknytning til denne. Terrenget er relativ flatt og ligger stort sett på kote +3 til 

+11, og ligger ca. 2 km fra havet i vest. Området er kjent for å være et av stedene i Sør-

Norge med sterkest vind, og preges av å være et slettelandskap. 

 

Flyplass 

I 2012 fikk Farsund lufthavn fornyet konsesjonen for lufthavn til offentlig bruk fram til 

26.07.2032. Flyplassen brukes mye til luft- og motorsportaktiviteter, men ikke til ordinær 

passasjerdrift. Det er et aktivt privatflygermiljø med småfly og helikoptre. Lufthavnen benyttes 

også til uttesting av nye typer vindkraft gjennom ubemannede seilfly. Pr. 2021 er det ca. 

3500 årlig flybevegelser ved flyplassen. 

 

I tilgrensning til flyplassen i sør, ligger Slevdalsvannet naturreservat. Området utgjør en 

spesiell naturtype og har særskilt vitenskapelig verdi og pedagogisk betydning. Iht. 

vernebestemmelse § 3.3 for naturreservatet, må det ikke iverksettes tiltak som kan endre 

naturmiljøet eller senke vannstanden, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg og faste og 

midlertidig innretninger, opplag av båter, campingvogner, brakker, o.l. Dette med unntak av 

nødvendig drift, vedlikehold og sikring av flyplass og tilhørende anlegg, etter 

luftfartslovgivning.  
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3. Plansituasjon og føringer (Jf. § 1 andre ledd bokstav g) 

Regionplan for Agder 2030 

Regionplanen Agder 2030 har fem tema som skal være hovedsatsingsområder fram mot 

2030:  

- Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og 

distrikter 

- Verdiskapning og bærekraft 

- Utdanning og kompetanse 

- Transport og kommunikasjon 

- Kultur  

 

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver som 

samsvarer med de tre dimensjonen av bærekraft: 

- Næringsutvikling og samarbeid om nye 

arbeidsplasser 

- Levekår, likestilling, inkludering og mangfold 

- Klima og miljø 

 

 

Kommuneplan for Farsund 

Sørlig del av planområdet er avsatt som et LNF-område i kommuneplanen for Farsund. En 

mindre del av planområdet i sør ligger innenfor en hensynssone, og er et båndlagt område 

etter naturmangfoldloven.  

 
Figur 2 Rød stipla omriss viser foreslått planavgrensning i kommuneplanen for Farsund.  

 

Figur 1 Regionalplanen for Agder 2030 
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I kommuneplanen for Farsund ligger store deler av planområdet i nord innenfor 

Kommunedelplan for Lista fly- og næringspark. 

 

I kommunedelplanen for Lista fly- og næringspark, er planområdet disponert til industri, 

forretning/service og håndverk/service, samt flyplass og LNF-område.  

 
Figur 3 Rød stipla omriss viser foreslått planavgrensning i kommunedelplan for Lysta- fly og næringspark. 

Kulturminneplan for Farsund kommune, 2019 

Kommunen har utarbeidet en gul liste over prioriterte kulturminner som blant annet omfatter 

flere anlegg fra 2. verdenskrig, og som grenser til planområdet.  

 

I nordvest for planområdet er det registrert vernede bygg og hangar, som ble opprettet av 

tyskerne under 2. verdenskrig, som ble opprettet av tyskerne. Fredningen er stort sett knyttet 

til eksteriøret. Totalt finnes tre av opprinnelig seks hangarer.  

 

Regulering 

Planområdet er ikke regulert, men grenser til vedtatt plan for Lista Motorsenter – Lista 

flyplass, gnr. 92 bnr. 62. I planen, vedtatt 31.03.2003, er området regulert til idrettsanlegg og 

håndverk/service.  

 

Forholdet til eventuelt pågående planarbeid 

 

Områdeplan for Lista Renewable Energy Park 

 

Det pågår fortiden reguleringsarbeid i planområdet i forbindelse med en større områdeplan, 

plan 4206. I planområdet foreslås regulert til formål for bebyggelse og anlegg kombinert, 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, grønnstruktur og LFN-område. 
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Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for industri, kontor og næring i området, 

samtidig som viktige naturverdier blir hensyntatt. Området ønskes bebygd over tid, innenfor 

næringsområder som biogassanlegg, oppdrettsanlegg, battericellefabrikk og 

datalagringsenter. I områdeplanen ligger planområdet innenfor BAA4.1. 

 

Innenfor BAA4.1, tillates etablering av bebyggelse til næring og industri. Det stilles krav om 

detaljregulering for aquakultur (oppdrettsanlegg). Maks tillat BYA 80%. Maks egenhøyde 

topp tak: 16 m. Det skal etableres fordrøyningsdammer og faunapassasjer i tråd med 

prinsippene i Terrateknikk notat 18 – 10.09.2021.  

 

 

 

4. Kort presentasjon av prosjektet/planidèen (Jf. § 1 andre ledd bokstav c,d og e) 

I planinitiativet foreslås det ny reguleringsplan for 

å tilrettelegge for et sirkulært anlegg for 

bærekraftig fiskeoppdrett kombinert med 

proteinproduksjon ved Lista flystasjon. Det er 

ønskelig å legge opp til en årsproduksjon på ca. 

6.000 tonn levert mengde laks, kombinert med 

proteinproduksjon.  

 

Lista Laks er det operative datterselskapet til 

EcoFishCircle (EFC). EFC vil knytte sammen ny 

forbedret, resirkuleringsteknologi for landbasert 

oppdrett med nye bærekraftige teknologier som 

muliggjør matproduksjon med et betydelig lavere 

karbonavtrykk, samtidig som matsikkerhet og 

fiskevelferd ivaretas. EFC har et pilotanlegg på 

Hausvik i Lyngdal og det foreslåtte anlegget vil 

være en fullskala demonstrasjon av det komplette, 

sirkulære konseptet. Det vil også bygges et 

anlegg for produksjon av hydrogen til proteinproduksjonen, hvor oksygenet fra elektrolysen 

vil gå til oppdrettsanlegget.  

 

Laksen fra Lista vil bli solgt under et nytt varemerke som gjenspeiler de unike forbedringene 

som matsikkerhet, fiskevelferd, sporbarhet og bærekraft. CO2-utslipp fra anlegget vil fanges 

for videre å bli en innsatsfaktor i produksjon av mikrobiell proteinproduksjon. Annet avfall fra 

fiskeoppdrett vil samles opp til videre utnyttelse som eksempelvis gjødsel eller innsatsfaktor 

for biogassproduksjon og algedyrking.  

 

For å sikre friskt sjøvann til oppdrettsanlegget og utslipp av renset avløpsvann fra anlegget, 

er det nødvendig med ledninger ut i sjøen. Utslipp av renset vann fra anlegget er planlagt 

lagt ut på omtrent 25 m dyp i sjøområdet vest for planområdet, utenfor Tjørvebukta. Det ble 

målt meget gode spredningsforhold med sterk og dominerende strøm i nordvestlig retning i 

sjøområdet. Sjøområdet består av hardbunn med spredte forekomster av skjellsand og 

tareskog. Ettersom trase for inntaks- og Figur 4 Illustrasjon 
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utslippsledning for prosessvann planlegges gjennom vernesone for sjøfugl, er det utarbeidet 

et VA-notat som har kartlagt ulike trasévalg. Basert på VA-notat foreslås det å legge ut 

ledning i sjø ved Bausje, med borerede ledninger gjennom vernesonen for sjøfugl til ca. 6-10 

m dyp, og videre til nødvendig dyp i havbunnen på ca. 25 m.  

 
Figur 5 Foreslått trasevalg for prosessvann 

 

Landbasert produksjon av postmolt og matfiske vil ha de beste muligheter for å sikre en 

bærekraftig produksjon av laks og ørret uten at det medfører verken økt smittepress av 

parasitter eller sykdom på omgivelsene. Anlegget vil også gi samfunnsmessige positive 

ringvirkninger, både med hensyn på lokale kompetanse-arbeidsplasser, og for miljøet da det 

vil bli benyttet best tilgjengelig teknologi, og at et slik anlegg vil bli rømningssikkert.  
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Figur 6 Planforslag 

 

 

5. Virkninger på omgivelsene (Jf. § 1 andre ledd bokstav b og f) 

Planområdet befinner seg umiddelbart nær Lista flyplass, et lavtliggende landskap 

bestående av landbruksområder, næringsbebyggelse, rekreasjonsområder med delvis 

bevertning og overnatting, samt infrastruktur for flyplass. Det finnes også spredt 

eneboligbebyggelse i planområdet knyttet til gårds-/landbruksdrift, i tillegg til et mindre 

boligområde ca. 2km sørvest for planområdet bestående av mer konsentrert 

boligbebyggelse.  

Tiltaket vil ha innvirkning på landskapet i form av at det legges opp til voluminøse 

bebyggelse, i et ellers lavtliggende landskap. Høyder på planlagt bebyggelse er imidlertid 

begrenset, og byggene planlegges bygd sammen, slik at de ikke framstår som ruvende 

enkeltelement i landskapet. På bakgrunn av at flyplassen også er i aktiv drift, sammen med 

nærliggende næringsvirksomhet, vil planforslaget i mindre grad virke til sjenanse i området 

og vil i mindre grad virke som et fremmet element. Planforslaget vil ikke medføre endringer i 

topografien, siden området er forholdsvis flatt.  
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6. Samfunnssikkerhet – risiko og sårbarhet (Jf. § 1 andre ledd bokstav i) 

Det er foretatt en enkel konsekvensutredning, der en tar utgangspunkt i Naturmangfoldloven 

§§ 3-12 for vurdering av virkning på det ytre miljøet utenfor Tjørvebukta. Den omsøkte 

nyetableringen medfører ikke naturinngrep utover bygging på selve anleggsområdet, som 

foreslås avsatt til «akvakulturformål» i inneværende planforslag. 

 

I henhold til den pågående områdeplanen, Lista Renewable Energy Park, er følgende 

risikotemaer relevante for det aktuelle planområdet: 

 

- Ekstremvær 

- Flom 

- Ustabil grunn knyttet til marin grense 

- Flytrafikksikkerhet i forbindelse med flyaktivitet ved Lista flyplass 

- Damanlegg (damanlegg nord for planområdet som kan gi fare for flomsituasjon) 

 

 

7. Konsekvensutredning (Jf. § 1 andre ledd bokstav l) 

I forbindelse med den pågående reguleringsprosessen for områdeplanen for planområdet, er 

det utarbeidet et planprogram og konsekvensutredning. Planområdet inngår i området B i 

områdeplanen av de ulike områdene som er konsekvensutredet. I område B, finner 

konsekvensutredning at områdeplanen har noe negativ konsekvens, mens kommuneplanens 

arealformål har middels negativ konsekvens, i en samlet konsekvensanalyse av de ulike 

temaene.  

 

 

 

Stavanger, 30.05.2022 

Med vennlig hilsen 

PROSJEKTIL AREAL AS 

 

 

Petter Skogen 

Tlf. dir: + 47 46 805 114 

E-mail: Petter.skogen@prosjektil.no 

mailto:Petter.skogen@prosjektil.no

