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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar etter en samlet vurdering, at en sentrumsnær lysløype legges til
Fåmyra. Det forutsetter at det kan oppnås avtale med grunneierne og at erstatning for grunn
enten skjer ved minnelig avtale eller ved avtaleskjønn.
Kommunestyret ber administrasjonen gjøre nødvendige forberedelser slik at prosjektet om
mulig kan gjennomføres som et spillemiddelprosjekt i 2014/15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 05.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for behandling i tjenesteutvalget, eldrerådet og
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne før behandling i kommunestyret.
Votering over repr. Andresens’s (H) utsettelsesforslag:

Formannskapet fattet enstemmig vedtak for repr. Andresen’s utsettelsesforslag.
Vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen for behandling i tjenesteutvalget, eldrerådet og
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne før behandling i kommunestyret.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:

Repr. Fardal (FRP) fratrådte møtet. Ingen vararepresentant møtte.
Fra behandling av sak PS 66/13 var 26 representanter til stede.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Saken var satt feil på sakskartet.
Saken skal til behandling i tjenesteutvalget, eldrerådet og rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne før behandling i kommunestyret.

Vedtak:

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret behandlet i møte 31.01.13, sak 14/13, ” Ny sentrumsnær lysløype i Søgne”
Rådmannen hadde lagt fram et forslag til vedtak med 2 stk alternative løypeplasseringer uten
forslag til rangering. Alternativ A: Åros strandsti og alternativ B: Kvernhusløypa.
Kommunestyret fattet følgende vedtak:
”Kommunestyret sender saken tilbake til administrasjonen og ber om å få utredet
nærmere angående grunneier forhold og hvilke kriterier som skal gjelde for utvelgelse av
løypa.”
I debatten i kommunestyret kom det frem forslag om et tredje alternativ, Fåmyra.

Åros strandsti ble ikke debattert.
Administrasjonen tolker det slik at det er kun Fåmyra og Kvernhusløypa som skal utredes
videre. Forhold som skal belyses, er grunneiernes syn på saken, standardnivåer på løype- og
lysanlegg, samt kostnader.
Saksutredning:
Kommunen har sendt ut brev til samtlige grunneiere langs de to løypetracèene.
Langs Fåmyrløypa er det 12 grunneiere i tillegg til kommunen.
Rundt Kvernhusvannet er det 4 grunneiendommer som berøres av løypa i tillegg til friarealene
(4 arealer) som kommunen eier. En av de private eiendommene har status skjærgårdspark. Her
må en derfor i tillegg betrakte DN (Direktoratet for Naturforvaltning) som en part i saken.

I tabellen under, har en satt opp de viktigste parametrene for valg av løypetracè.

Lengde
Sentrumsnær
Standard
Grunneiers innstilling til lys
Universell utforming
Parkering
Tilkoblingsveier, antall
Brøytes/skispor
Ligger til rette for idretts-/
aktivitetsanlegg langs løypa
Kostnader:
Kostnad grunnarbeid
Kostnad lys (tremast og
luftstrekk)
Totalkostnad m/luftspenn
Totalkostnad inkl. jordkabel
Spillemidler m/luftspenn
Spillemidler m/jordkabel
Kommunens kostnad inkl.
spillemidler (luftspenn)
Asfalt
Kommunens kostnad
m/jordkabel inkl.spillemidl
Årlig driftskostnad for
løype og lys.

Kvernhusløypa
3300 m
Delvis
2 m planeringsbredde vei.
4 m ryddet bredde for trær.
3 grunneiere ja.
1 grunneier nei.
DN uavklart
Delvis
Rikelig både på øst- og
vestsiden helt inntil løypa.
2 stk hovedinnkomster + fra
Stokkelands- og Årosskogen.
Nei
Ja, eksisterende anlegg ved
Langenes skole
Kvernhusløypa
Kr. 2,7 mill
Kr. 1,4 mill

Fåmyrløypa
1340 m
Ja
3 m planeringsbredde vei.
6 m ryddet bredde for trær
9 grunneiere ja til lys.
1 grunneier usikker (28/45)
2 på vilkår (28/18 og 28/5)
Ja
Rikelig på østsiden, 300 m
fra løypa. Vestsiden ingen.
2 stk hovedinnkomster + fra
Eikeheia og fra Fåmyråsen.
Ja
Ja, eksisterende ballanlegg +
gammel fotballøkke, men
begge må bygges opp igjen.
Fåmyrløypa
Kr. 1,4 mill (-kr. 246.500)*
Kr. 0,7 mill

Kr. 4,10 mill
Kr. 5.60 mill
Kr. 1.12 mill
Kr. 1.60 mill
Kr. 3.00 mill

Kr. 2,10 mill.
Kr. 2,90 mill
Kr. 0,91 mill
Kr. 1,10 mill
Kr. 1,20 mill

Kr. 4.00 mill

Kr. 0,55 mill
Kr. 1,435 mill

Kr. 35.000,-

Kr. 17.000,-

* Allerede bevilget sum fra ATP i 2013 til Søgne kommune, øremerket ”opprusting av
snarveien gjennom Fåmyra”. I summen på 1,4 mill, ligger også opprusting av adkomstveien fra
Eikeveien og ny adkomst fra Fåmyråsen/Salemsveien.

Forklaringer til tabellen:
Lengde.
Lengden er målt med ”trillehjul” i terrenget. Tilførselsveiene fra hovedveiene og inn til løypa
er ikke inkludert.
Standard.
En vil foreslå at Kvernhusløypa opparbeides med mindre bredde enn Fåmyrløypa. Dette for å
ta mest mulig hensyn til eksisterende løype, dens særpreg og kvaliteter.
I Fåmyra ligger alt til rette for å opparbeide en løype med g/s-vei standard. Aksen gjennom
Fåmyra brukes allerede i dag som gang- og sykkelvei mellom Eik og Tangvall.
Det foreslås grus som toppdekke i Kvernhusløypa. Når det gjelder Fåmyra, bør en vurdere
asfalt, da denne løypa også vil fungere som en ypperlig rulleskiløype.
Kostnad grunnarbeid.
Kostnadene som er ført opp i tabellen, bygger på kjente entreprenørpriser for tilsvarende
prosjekter gjennomført i løpet av det siste året. En har valgt å bruke samme meterpris for begge
løypene, selv om Kvernhusløypa er planlagt opparbeid med mindre bredde enn Fåmyrløypa.
En må ta med i betraktningen at transport av masse inn i Kvernhusløypa og bruk av mindre
maskiner vil være fordyrende. Prisen pr. løpemeter vei er beregnet til kr. 650,- + mva for begge
løypene.
Det er ikke gjort fratrekk for eventuelt dugnadsarbeid for noen av løypene.
I forbindelse med tildeling av ”Snarveiprosjekter” fra ATP, er Søgne kommune for 2013 tildelt
kr. 246.500,- til opprusting av snarveien (skoleveien) gjennom Fåmyra. Nettokostnaden for
opparbeidelse av Fåmyrløypa som lysløype, blir da kr. 1.153.500,-.
Kostnad lys
Det rimeligste alternativet er tremaster og luftstrekk. Priser fra tilsvarende anlegg viser at en i
gjennomsnitt må beregne kr. 13.000,- + mva pr. lyspunkt ferdig oppsatt.
Velger en å legge kabel i marka, vil kabelgrøfta utgjøre kr. 300,- + mva pr lm samt et tillegg på
kr. 60,- for selve jordkabelen.
For begge løypealternativene velger en å ta med ekstra lyspunkter langs tilførselsveiene.
For Fåmyra utgjør tilførselsveiene 400 m. Belyst strekning totalt blir da 1740 m.
For Kvernhusløypa utgjør tilførselsveiene ca 200 m, totalt 3500 m. En velger å beregne 40 m
mellom lyspunktene.
Grunneiers innstilling til lys.
Kvernhusløypa.
Ca 1/3 av Kvernhusløypa ligger i skjærgårdsparken. Direktoratet for Naturforvaltning uttaler at
ei lysløype er et idrettsanlegg og ikke en vanlig tilrettelegging i et friluftsområde. DN avviser
ikke lys, men må ha saken til behandling innarbeid i forvaltningsplanen for skjærgårdsparken.
Av de 3 grunneierne utenom kommunen, er det èn som ikke vil ha lys. En annen er i
utgangspunktet motstander av lys, men kan godta lys på vilkår som ikke kan kobles opp mot
lysløypa (hyttetomt). Dette arealet er for øvrig skjærgårdspark der DN har betalt for å kunne
tilrettelegge for friluftslivet.
Fåmyra.
11 grunneiere er i utgangspunktet for lys, èn er i tvil (28/45). 2 av de 11 grunneierne har satt
klare vilkår for å godta lys. En ønsker 5 boligtomter i tilknytting til lysløypa (28/18) og en
setter krav om makeskifte (28/5). Dersom kravet om boligtomter er et definitivt krav, kan det

ikke behandles/innfris i forbindelse med denne saken. Det vil videre forhandlinger vise. Når
det gjelder ønske om makeskifte, kan det i utgangspunktet være mulig å få til.
Fra de øvrige som har sagt ja til lys, har det fremkommet ønske om flere parkeringsplasser,
utvidelse av veien for traktor og krav om jordkabel. Disse ønskene bør det være mulig å legge
inn som en forutsetning i prosjektet.
Universell utforming
Fåmyrløypa vil lett kunne opparbeides som en universell utformet lysløype. Topografien er
enkel slik at en uten store inngrep kan anlegge en løype med tilstrekkelig bredde uten bratte
stigninger.
Kvernhusløypa har vanskeligere topografi og her vil en ikke anbefale å gjøre inngrep som
ødelegger løypas kvaliteter. De bratte stigningene i løypa og det at den ikke kan brøytes, gjør at
den ikke tilfredsstiller kravene til universell utforming.
Parkering
Kvernhusløypa har tilfredsstillende og rikelig med parkeringsplasser på kommunal eiendom
nær inntil løypa, både i vestre og østre ende av løypa.
Fåmyrløypa har rikelig med parkeringsplasser på kommunal eiendom ved den gamle
Vegsentralen (nå kommunal). Avstanden fra parkeringsplassen og opp til løypa er 300 m.
Ved østenden av Eiketjønna er det noen få parkeringsplasser som ligger nær løypa.
Tilkoblingsveier.
Naturlige innfallsveier til Kvernhusløypa er fra Krossnesveien i vest og fra Langenes skole i
øst. I tillegg er det mulig å komme inn i løypa fra boligområdene nord for løypa, først og
fremst Kvernstien i Stokkelandsskogen, men også fra g/s-veien som går mellom Årosfeltet og
Langenes skole.
Adkomsten til Fåmyrløypa er fra Eikeveien i vest og fra Salemsveien i øst. Det er i tillegg
direkteadkomst fra Fåmyråsen i syd og via stier fra Eikeheia i nord.
Det bør opparbeides en ny adkomst til Fåmyrveien fra øst. Adkomstveien er vist på vedlagt
kartutsnitt og ligger inne i reguleringsplanen for Fåmyra. Kommunen er grunneier.
Brøyting/skispor
Kvernhusløypa vil ikke få en standard som gjør det mulig å brøyte eller kjøre opp skispor. En
kan derfor oppleve at løypa blir ufremkommelig i perioder på vinteren.
Fåmyrløypa vil få en standard som gjør det mulig å brøyte eventuelt å kjøre opp skispor.
Idrett-/aktivitetsanlegg
Kvernhusløypa ligger like ved idrettsanleggene ved Langenes skole. Disse anleggene kan fint
kombineres med bruk av en lysløype og utfyller hverandre godt.
I Fåmyrløypa ligger i dag et nærmiljøanlegg bestående av en bane for basketball og en liten
bane for løkkefotball. Selv om anlegget er forholdsvis nytt, er det ikke brukbart slik det
fremstår i dag og må bygges opp på nytt. I tillegg er det praktisk mulig å bygge et nytt
aktivitetsanlegg på jordteigen der det tidligere var stor aktivitet med uorganisert løkkefotball.
Jordteigen er i privat eie og det forutsetter avtale med grunneier. Grunneier kan tenke seg å
selge på visse betingelser.
Spillemidler.
De generelle reglene tilsier at for opparbeidelse av lysløype/turløype, gis det 50% spillemidler
for opparbeidelse av løypa, maks kr. 700.000,- og 30% spillemidler for lysanlegget.
En antar at begge løypealternativene er berettiget spillemidler.
Driftsutgifter.

Ut fra erfaringstall, anslår en at strømutgiftene vil utgjøre 330,- inkl mva pr. punkt og kr. 70,inkl. mva for vedlikehold. Totale driftsutgifter blir da kr. 400,- inkl mva pr. punkt (ikke LEDlys).
Enhetsleders merknader:
Når det gjelder Kvernhusløypa, mener enhetsleder det bør stilles spørsmål ved det å bruke mer
enn kr. 4 mill + årlige vedlikehold til en lysløype som har begrenset nytteverdi i
vintersesongen.
Fåmyra kan benyttes fullt ut om vinteren og kombineres med ”snarveiprosjektet”. Løypa kan
også bli en glimrende rulleskiløype dersom den asfalteres.
Prosjektet har en rimelig kostnadsramme og har større bruksområde. Det bør imidlertid sees på
muligheten for å opparbeide en ny parkeringsplass nær inntil løypa.
Enhetsleder vil anbefale, om det blir Kvernhus eller Fåmyra, at lysanlegget opparbeides med
jordkabel både ut fra hensynet til estetikk og fremtidig vedlikehold og drift.
Begge løypealternativene har utfordringer i forhold til grunneiere.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Kart, Fåmyrløypa,
Kvernhusløypa.

