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Huseby kongs-
gård må knytte
seg til det
offentlige
avløpsnettet.
FOTO: MONA
WIKØREN

Fradeling på Skeie
Bjarne Skeie, Kristiansand får fradele to de-
kar på Skeie i Eiken som tillegg til ei hytte-
tomt i området. Det har enhet for plan og
drift i Hægebostad kommune bestemt.
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor et om-

råde som i kommuneplanen er avsatt som
LNF-område hvor det kun er tillatt med

bygge- og anleggstiltak som er ledd i sted-
bunden næring. Det er ikke nødvendig med
noen dispensasjon fra kommuneplanens be-
stemmelse i forhold til nærheten til vassdrag
siden det omsøkte tiltaket ligger med en
minsteavstand til Lygne på 110 meter.

Kongsgården på
offentlig avløpsnett
Huseby kongsgård må også knytte seg
til det offentlige avløpsnettet. Det frem-
går av et brev som er sendt fra enhet for
teknisk drift i Farsund kommune til hus-
eierne Inger Stray og Trygve Jensen.
Flere andre eiendommer i området og
andre steder i kommunen har fått til-
sendt lignende anmodninger den senere
tid.
Formålet er å minimalisere forurens-

ning av nærområdet i kommunen.

– Ta hensyn til de my
� Nullvisjonen og Farsund kommune ber bilistene tenke seg om
Ulovlig parkerte
biler i Farsund
tvinger myke trafi-
kanter ut i
veibanen. Hilde
Synnes Drønen og
Torstein Salvesen
ber bilistene ta
hensyn.

Mona Wikøren

Det hersker fortsatt en utbredt
ukultur i Farsund når det gjel-
der parkering. Farsunds Avis
har hatt fokus på problemet
gjennom lengre tid, senest før
sommeren. Da skrev vi om po-
litiet som nå vil patruljere ga-
tene for å bøtelegge bilister
som parkerer trafikkfarlig og
ulovlig.

Dårlig sikt
En side av saken som ikke er

blitt diskutert tidligere, er
hvilke konsekvenser ulovlig
parkering har for de myke tra-
fikantene.
– Når det parkeres på fortau,

noe som er helt ulovlig, tving-
es rullestolbrukere, barnevog-
ner, syklister og svaksynte ut i
selve veibanen for å i det hele
tatt kunne passere, sier Tor-
stein Salvesen i Nullvisjonen.
Han påpeker at det hvert år

er flere mer eller mindre alvor-
lige ulykker hvor myke trafi-
kanter er involvert.
– I de fleste tilfellene med på-

kjørsel av myke trafikanter, er
årsaken at man ikke bli sett på
grunn av dårlig sikt. i fjor had-
de vi en økning av ulykker
hvor myke trafikanter omkom
på grunn av slike påkjørsler,
sier Salvesen.

Provosert
Farsunds Avis blir med på en

liten spasertur ut i gatene i
Farsund. Det første som møter
oss i Torvgaten når vi kommer
ut fra Husan, er en aldri så li-
ten trafikkork på grunn av alle
bilene som står ulovlig par-
kert. En kvinnelig bilist blir
stående midt i kaoset.
– Hva er det som feiler folk i

denne byen? For en håpløs
elendighet, utbryter kvinnen
henvendt mot oss.
Hun er tydelig kraftig provo-

sert av ufremkommeligheten.

Vi fortsetter vår lille tur opp-
over i gaten mens vi studerer
alle feilparkeringene. Den irri-
terte kvinnen kommer nå til
fots bort til oss.
– Jeg beklager – det var jo

ikke dere jeg ville kjefte på.
Jeg blir bare så oppgitt over
elendigheten her i denne byen
som bare blir verre og verre,
sier kvinnen som presenterer
seg som Eva Nybråten Løland.
– Tenk om en ambulanse

skulle passere der jeg ble stå-
ende. Det går bare ikke an,
understreker hun.

Ikke bare sentrum
Drønen påpeker at det ikke

bare er parkeringsproblema-
tikken i Farsund sentrum som
er et problem. Også andre ste-
der i kommunen parkeres det
ulovlig slik at farlige situasjo-
ner kan oppstå når myke trafi-
kanter tvinges ut i veibanen.
I forrige uke startet skolene

på nytt skoleår. Det innebærer
at mange førsteklassinger de-
buterer på skoleveien. Dersom
fortau, gang- og sykkelveier
blir okkupert av biler, må sko-
lebarna kanskje ta noen risiko-
fylte manøvre på vei til skolen.
– Ta hensyn til de myke trafi-

kantene, ber Drønen og Salve-
sen.

Besværlige hekker
De to oppfordrer også hus-

eiere til å ta en sjekk på hek-
kene sine. Det finnes nemlig
regler for hvor høye disse kan
være.
– Det er kanskje ikke noe

folk tenker over, men en hekk

som har grodd fritt i løpet av
sommeren kan altså hindre
sikten og bidra til farlige situa-
sjoner, sier Drønen.
Salvesen forteller at Nullvi-

sjonen har dette som tema i
egen artikkel på sin nettside
akkurat i disse dager. I artikke-
len er det blant annet opplyst
hvilke høydebegrensninger
som gjelder avhengig av farts-
grensen.
– Klipp hekken, er Salvesens

klare oppfordring.

Gjeldende
regelverk

Forskrift om kjørende og
gående trafikk (trafikkre-
gler):

Fortau er definert som
anlegg for gående som er
skilt fra kjørebanen med
kantstein.

§ 4: Kjørende skal bruke
kjørebanen. Det er for-
budt å kjøre på fortau el-
ler gangveg.

§ 17: Det er forbudt å
stanse helt eller delvis på
fortau, gangveg eller syk-
kelveg. Det er forbudt å
stanse på gangfelt eller
sykkelkryssing eller nær-
mere enn 5 meter foran
slike steder.

AKTA

Blir tvunget
ut i veien
Reidar Francke, leder i Far-
sund og Lyngdal handikaplag,
er en av dem som titt og ofte
blir tvunget ut i kjørebanen på
grunn av biler som står ulovlig
parkert på fortau. Han er av-
hengig av rullestol for å ta seg
rundt.
– Torvgaten er den desidert

verste gaten, fastslår han.
– Hvor ofte hender det at du

må ut i kjørebanen for å pas-
sere?
– Tja, det skjedde to ganger i

løpet av en halvtime bare i dag.

Det som ofte skjer, er at jeg må
finne en plass hvor jeg kan kjø-
re til side sånn at annen tra-
fikk får passere, sier Francke,
og legger til:
– I 25 år har jeg snakket om

at vi må få parkeringsvakter i
Farsund. Folk får omtrent noia
bare man nevner ordet «parke-
ringsvakt». Vi kommer nok
ingen vei med parkeringspro-
blematikken i kommunen før
vi har parkeringsvakt som går
rundt. Men det vegrer jo politi-
kerne seg for!
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Hilde Synnes Drønen og Torstein Salvesen i Nullvisjonen håper
bilistene i Farsund kan tamer hensyn til de myke trafikantene
når de parkerer.

Sykehus-
tomten i
Farsund
skal regule-
res. Jobben
er nå sendt
ut på an-
bud.
FOTO: MONA
WIKØREN

Ulovlig parkering på byens fortau skaper utfordringer for
myke trafikanter. En rullestol eller barnevogn vil få pro-
blemer med å passere her.

Det er ikke lov å parkere nærmere enn femmeter fra gangfelt.
Dette bildet illustrerer hvorfor – fotgjengerenmå ganske langt ut
i veien før hun blir synlig for bilister.

Parkeringsukulturen i Farsund er og blir et problem. Det
parkeres nesten på tvers enkelte ganger.

Fradeling på Skarvøy
Tor Egil Reinertsen, Farsund får fradele en
bebygd tomt på to dekar fra sin eiendom på
Skarvøy. Det har enhet for teknisk forvalt-
ning i Farsund kommune vedtatt. Det var
opprinnelig søkt om fradeling av ti dekar,
men utvalg for landbruk begrenset dette til
to dekar da de behandlet saken etter jordlo-
ven i juni. Nå er tillatelse også gitt etter plan-
og bygningsloven.

Formålet med fradelingen er ikke oppgitt.
Det legges til grunn at arealet søkes fradelt
til uendret formål. Ingen naboer har kommet
med merknader til søknaden.

Sykehus-regulering
sendt ut på anbud
Farsund kommune, teknisk forvaltning har sendt ut en
forespørsel om å få tilbud på detaljregulering av Farsund
sykehus og området rundt bygget. Brevet med forespørse-
len er sendt til konsulentfirmaene Multiconsult og Cowi i
Kristiansand, Asplan Viak i Lyngdal og Kristiansen &
Selmer-Olsen i Flekkefjord.Detaljreguleringsplanens ho-
vedformål er å tilrettelegge for bebyggelse og anlegg,
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, samt grønn-
struktur med underbetegnelsene friområde og turvei.

Tilbudet må være kommunen i hende innen onsdag 28.
august kl. 12.00 fremgår det av brevet.

yke trafikantene
� Ulovlig parkering skaper farlige situasjoner i Farsund sentrum


