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Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet godkjenner protokoll fra møte 20.12.2012.
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Rådmann
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Det var ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Ordfører

Saksnr

Innhold

PS 145/12

Kommuneplanens arealdel

Grethe Murbræch
Rådgiver

U.off.

PS 145/12 Kommuneplanens arealdel
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Formannskapet godkjenner meklingsprotokollen 07.12.12.
2. Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Med forbehold om at fylkeskommunen godkjenner meklingsprotokollen, vedtar Søgne kommune
kommuneplanens arealdel, kart datert 12.12.12 og bestemmelser og retningslinjer datert 12.12.12, jfr
pbl § 11-15.

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Kommunalsjef teknisk orienterte om planprosessen og planprogrammet i forrige
kommunestyreperiode. I tillegg opplyste han om videre planstrategi som vil komme til behandling
like over nyttår.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende forslag:
Forutsatt at det er juridisk holdbart, legges følgende inn i kommuneplanen:
Kommunestyret legger inn punkt b i kommuneplanens bestemmelse § 1 som ivaretar at tiltak i byggeområder
og LNF-områder avsatt til spredt boligbygging kan gjenoppføres i samme form og størrelse etter brann og
skade.
§1 B Gjenoppbygging etter brann og skade i områder for bebyggelse og anlegg, samt LNF-områder for spredt
boligbebyggelse og fritidsbebyggelse.
Bygninger og anlegg/tiltak som følge av brann eller skade trenger gjenoppbygging, kan gjenoppføres i sin
opprinnelige form og størrelse, dersom dette ikke er til hinder for gjennomføring av eksisterende og/eller
planlagt infrastruktur.
Votering over repr. Andresens (H) forslag til vedtak:
Repr. Andresen (H) forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet følgende forslag:
Antall m2 på hytter og meter kaifront – opprettholdes som i gjeldende kommuneplan.
Repr. Andresen (H), repr. Andersen (Uavh), repr. Kleivset (KRF) ba om habilitetsvurdering grunnet
hyttetomter i området og fratrådte møtet. Repr. Lohne (H) og repr. Terkelsen (FRP) tiltrådte møtet.
Repr. Berge (V) opplyste om sitt grunneierforhold.
Votering over repr. Kjelland Larsens (AP) forslag:
Repr. Kjelland Larsens (AP) forslag falt med 1 stemme (AP) mot 5 stemmer (FRP, H, V).
Repr. Andresen (H), repr. Andersen (Uavh), repr. Kleivset (KRF) tiltrådte møtet igjen.

Repr. Andresen fremmet følgende fellesforslag til protokolltilførsel for H, AP, V, KRF, Uavh:
H, AP, V, KRF og Uavh har ikke ved sin stemmegivning endret standpunkt i forhold til tidligere
stemmegivning i saken vedr. revisjon av kommuneplanen.
Votering over fellesforslaget fra repr. Andresen (H):
Fellesforslaget for H, AP, V, KRF, Uavh enstemmig vedtatt.

Votering over rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:

1. Søgne kommunestyre godkjenner meklingsprotokollen 07.12.12.
2. Formannskapet innstiller til kommunestyret:
Med forbehold om at fylkeskommunen godkjenner meklingsprotokollen, vedtar Søgne
kommune kommuneplanens arealdel, kart datert 12.12.12 og bestemmelser og retningslinjer
datert 12.12.12, jfr pbl § 11-15.
3. Forutsatt at det er juridisk holdbart legges følgende inn i kommuneplanen:

Kommunestyret legger inn punkt b i kommuneplanens bestemmelse § 1 som ivaretar at tiltak i
byggeområder og LNF-områder avsatt til spredt boligbygging kan gjenoppføres i samme form
og størrelse etter brann og skade.
§1 B Gjenoppbygging etter brann og skade i områder for bebyggelse og anlegg, samt LNFområder for spredt boligbebyggelse og fritidsbebyggelse.
Bygninger og anlegg/tiltak som følge av brann eller skade trenger gjenoppbygging, kan
gjenoppføres i sin opprinnelige form og størrelse, dersom dette ikke er til hinder for
gjennomføring av eksisterende og/eller planlagt infrastruktur.

