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Hensikten med dette notatet er å kvalitetssikre administrasjonens forståelse av 
formannskapets vedtak 110-22 og prosessen videre. 
 
Nedenfor følger en oppsummering hva som vi oppfatter formannskapet har bestemt skal innarbeides 
i planforslaget, og hva som skal høres alternativt. For å sikre bredest mulig høring og redusere 
behovet for ny høring, stiller administrasjonen spørsmål om vedtakspunkt 3-9 kan høres alternativt 
istedenfor som endring av planforslaget. 

Administrasjonen er også usikker på om endring av bestemmelsene pkt. 17 tilfredsstiller kravene i 
plan- og bygningsloven til klare og entydige bestemmelser og ber om en avklaring på om disse kan 
høres som alternativ. 
 

EEnnddrriinnggeerr  aavv  ppllaannffoorrssllaaggeett  ((ttaallll  vviisseerr  ttiill  vveeddttaakkssppuunnkktt))   
Endre plankart, planbeskrivelse, bestemmelser, konsekvensutredning med mer. 

• 2. om skolegårder og lokalpark 
• 3. Linnegrøvan - Det legges til grunn at det er den ubebygde delen (gnr./bnr. 418/18, 418/24 

og 418/514) som skal endres til LNF, ca. 15 dekar (ikke 27 som det står i vedtaket).  
• 4. Bringeheia-Toftelandslier  
• 5. Borgeheia  
• 6. Sørlandsparken øst  
• 7. Støodden  
• 8. Nodeland syd  
• 9. Mæviksheia/Vognsneset (vise som bebyggelse og anlegg, bestemmelse om fritidsboliger) 
• 11. Hamrevann 2 og 3 (Hamrevann 1 ligger i plankartet) 
• 13. b-13. g endre bestemmelser (arealstørrelser boder ved sjøen, brygger, fritidsboliger og 

parkering småbåthavner) 
• 14. endre bestemmelser og legge inn områder for LNF-spredt fremtidig i plankartet etter 

samme prinsipp som øvrige arealer for LNF-spredt fremtidig i tråd med lista i vedtaket. 
Hvilken del av Vestbygda/Søgne viser vedtakspunktet til? Det ligger inne flere områder for 
fremtidig LNF- spredt med til sammen 14 boenheter vest i Søgne jf planbestemmelsene §29 – 
LS 10 Brunvatne, LS 11Try, LS12 Tofte, LS16 Tråne/Stubstad/Bjølle, LS17 Salthaug, LS18 
Dvalås og LS 19 Ormestad. Er det noen av disse som skal økes med til sammen 3 nye 
boenheter? 

• 15. endre bestemmelser – stryke §27 
• 16. verneområde for hummer endre temakart fiskeri 
• 17. a-g endre bestemmelser (skal/bør, i utgangspunktet mm).  

 

AAlltteerrnnaattiivv  hhøørriinngg 
Legges inn i eget dokument med kartutsnitt, kort beskrivelse og konsekvensutredning mm. Arealer 
som høres alternativ, markeres også i hovedkartet. 
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Administrasjonen er også usikker på om endring av bestemmelsene pkt. 17 tilfredsstiller kravene i
plan- og bygningsloven til klare og entydige bestemmelser og ber om en avklaring på om disse kan
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Endringer av planforslaget (tall viser til vedtakspunkt)
Endre plankart, planbeskrivelse, bestemmelser, konsekvensutredning med mer.

• 2. om skolegårder og lokalpark
• 3. Linnegrøvan - Det legges ti l grunn at det er den ubebygde delen (gnr./bnr. 418/18, 418/24

og 418/514) som skal endres ti l LNF, ca. 15 dekar (ikke 27 som det står i vedtaket).
• 4. Bringeheia-Toftelandslier
• 5. Borgeheia
• 6. Sørlandsparken øst
• 7. Støodden
• 8. Nodeland syd
• 9. Mæviksheia/Vognsneset (vise som bebyggelse og anlegg, bestemmelse om fritidsboliger)
• 11. Hamrevann 2 og 3 (Hamrevann l ligger i plankartet)
• 13. b-13. g endre bestemmelser (arealstørrelser boder ved sjøen, brygger, fritidsboliger og

parkering småbåthavner)
• 14. endre bestemmelser og legge inn områder for LNF-spredt fremtidig i plankartet etter

samme prinsipp som øvrige arealer for LNF-spredt fremtidig i tråd med lista i vedtaket.
Hvilken del av Vestbygda/Søgne viser vedtakspunktet ti l? Det ligger inne flere områder for
fremtidig LNF- spredt med ti l sammen 14 boenheter vest i Søgne jf planbestemmelsene §29 -
LS10 Brunvatne, LSl l T r y , LS12 Tofte, LS16 Tråne/Stubstad/Bjølle, LS17 Salthaug, LS18
Dvalås og LS19 Ormestad. Er det noen av disse som skal økes med til sammen 3 nye
boenheter?

• 15. endre bestemmelser - stryke §27
• 16. verneområde for hummer endre temakart fiskeri
• 17. a-g endre bestemmelser (skal/bør, i utgangspunktet mm).

Alternativ høring
Legges inn i eget dokument med kartutsnitt, kort beskrivelse og konsekvensutredning mm. Arealer
som høres alternativ, markeres også i hovedkartet.



• 10. byggegrense i 100-metersbeltet. Vedtaket inneholder to alternativ, byggegrense i 
formålsgrense og 30 meter fra sjøene i byggeområdene. Administrasjonen oppfatter at 
begge grensene skal høres alternativ.  

• 12.1 – 12.15: (Østre Randøya, Sørlandsparken, Flekkerøy, Amfeneset, Lohnelier, Sodefjed, 
Lohnelier næringsområde, Heftenes/Vige, Salbostad, Øygardsheia nord, Kjellandsheia nor, 
Bukkesteinsdalen terrasse, flere områder i Finsland, OBS-bygg Mjåvann, Grauthelleren, 
Skibåsen 39, Vatneli syd, Høllen brygge).  

• 12.14 Vatneli ligger også i vedtak 12.11. Administrasjonen legger til grunn at begge 
vedtakene omhandler det samme arealet og at det skal hørs som utvidelse av 
eksisterendeboligområdet.) 

• 13. a. Lohnelier –plasskrevende handel i hele området avsatt til eksisterende og fremtidig 
næringsformål i Lohnelier, jf. kommuneplankartet. 

 

IInnkkuurriieerr//ffeeiill  ii  ppllaannkkaarrtteett  ssoomm  rreetttteess  fføørr  hhøørriinngg 
Administrasjonen ba i møte 12.oktober om fullmakt til å rette mindre uklarheter og korrektur i 
plandokumentene. Det innebærer bl.a. slike endringer i plankartet.  
 

• 2 mindre regulerte hytteområder nord i Finsland. Områdene er tatt ut i plankartet på 
grunnlag av misforståelse som skyldes delvis mangelfullt reguleringsarkiv. Områdene 
legges inn som bebyggelse og anlegg i plankartet, som informert om ved formannskapet 
behandling. 

• Sagmyrlia felt B3 og B4, jf e-post til administrasjonen fra Odd Nordmo. Områdene er 
regulert til boligformål, men vist som LNF i plankartet. LNF-formålet er ikke tilsiktet. 
Plankartet endres til bebyggelse og anlegg før høring. 

 

ÅÅppnnee  ssaakkeenn  ppåå  nnyytttt?? 
I formannskapsmøtet 19.oktober kom det opp spørsmål knyttet til avstemningen i saken om 
kommuneplanens arealdel 12.oktober, og om saken bør åpnes på nytt. Følgende er avklart med 
kommuneadvokaten:  
 

• Leder eller 1/3 av medlemmene kan bestemme at saken skal settes på sakslisten til 
realitetsbehandling (kommuneloven §11.3, 1.ledd). 

 
Dersom saken åpnes, ønsker administrasjonen innarbeidet tillegg til bestemmelsene §8.6 om 
brannstasjon Mjåvann:  
 

• I næringsområdet på Mjåvann skal det settes av areal til ny trafo for kystlinja og offentlige 
formål; brannstasjon, beredskap- og redningstjeneste.  

Alternativ løsning kan være å endre bestemmelsen etter høring, og gjennomføre begrenset høring på 
den konkrete endringen. 
 
Videre, dersom saken åpnes, ønsker Krf at innspillet Tånevik-Olstø skal høres. 
 
Nodelandsheia øst ble fremmet av Senterpartiet og Frp, men det ble ikke votert. Etter å ha hørt på 
opptak av møtet, antar man at årsaken er at det ble trodd at forslaget allerede var stemt over. 

• 10. byggegrense i 100-metersbeltet. Vedtaket inneholder to alternativ, byggegrense i
formålsgrense og 30 meter fra sjøene i byggeområdene. Administrasjonen oppfatter at
begge grensene skal høres alternativ.

• 12.1-12.15: (Østre Randøya, Sørlandsparken, Flekkerøy, Amfeneset, Lohnelier, Sodefjed,
Lohnelier næringsområde, Heftenes/Vige, Salbostad, Øygardsheia nord, Kjellandsheia nor,
Bukkesteinsdalen terrasse, flere områder i Finsland, OBS-bygg Mjåvann, Grauthelleren,
Skibåsen 39, Vatneli syd, Høllen brygge).

• 12.14 Vatneli ligger også i vedtak 12.11. Administrasjonen legger ti l grunn at begge
vedtakene omhandler det samme arealet og at det skal hørs som utvidelse av
eksisterendeboligområdet.)

• 13. a. Lohneiier -plasskrevende handel i hele området avsatt t i l eksisterende og fremtidig
næringsformål i Lohnelier, jf. kommuneplankartet.

Inkurier/feil i plankartet som rettes før høring
Administrasjonen ba i møte 12.oktober om fullmakt t i l å rette mindre uklarheter og korrektur i
plandokumentene. Det innebærer bl.a. slike endringer i plankartet.

• 2 mindre regulerte hytteområder nord i Finsland. Områdene er tatt ut i plankartet på
grunnlag av misforståelse som skyldes delvis mangelfullt reguleringsarkiv. Områdene
legges inn som bebyggelse og anlegg i plankartet, som informert om ved formannskapet
behandling.

• Sagmyrlia felt B3 og B4, jf e-post t i l administrasjonen fra Odd Nordmo. Områdene er
regulert t i l boligformål, men vist som LNF i plankartet. LNF-formålet er ikke tilsiktet.
Plankartet endres ti l bebyggelse og anlegg før høring.

Åpne saken på nytt?
I formannskapsmøtet 19.oktober kom det opp spørsmål knyttet t i l avstemningen i saken om
kommuneplanens arealdel 12.oktober, og om saken bør åpnes på nytt. Følgende er avklart med
kommuneadvokaten:

• Leder eller 1 /3 av medlemmene kan bestemme at saken skal settes på sakslisten ti l
realitetsbehandling (kommuneloven §11.3, l. ledd).

Dersom saken åpnes, ønsker administrasjonen innarbeidet tillegg ti l bestemmelsene §8.6 om
brannstasjon Mjåvann:

• I næringsområdet på Mjåvann skal det settes av areal t i l ny trafo for kystlinja og offentlige
formål; brannstasjon, beredskap- og redningstjeneste.

Alternativ løsning kan være å endre bestemmelsen etter høring, og gjennomføre begrenset høring på
den konkrete endringen.

Videre, dersom saken åpnes, ønsker Krf at innspillet Tånevik-Olstø skal høres.

Nodelandsheia øst ble fremmet av Senterpartiet og Frp, men det ble ikke votert. Etter å ha hørt på
opptak av møtet, antar man at årsaken er at det ble trodd at forslaget allerede var stemt over.
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