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Rådmannens forslag til vedtak:
Referatsak fra Plan- og miljøutvalget oversendes til formannskapet.

Bakgrunn for saken:
Plan- og miljøutvalget tok Fylkesmannen i Rogalands avgjørelse i klagesak vedrørende
dispensasjon fra rekkefølgekrav opp til behandling. Rekkefølgekravet er knyttet til oppføring
av brygge ABB4 i reguleringsplan for Salbustø-Neverkilen.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 28.09.2016
Behandling:


RS 23/16 – Fylkesmannen i Rogaland omgjør kommunens vedtak slik at det ikke
blir gitt dispensasjon

Repr. Daland (FRP) fremmet følgende fellesforslag på vegne av FRP, H og MDG:
Plan og miljøutvalget ber formannskapet gå i dialog med grunneier og søker med det formål at
det finnes en løsning på den planlagte tursti og parkeringsplasser. Plan og miljøutvalget ber
også om at formannskapet drøfter om eventuelle andre løsninger skal vurderes, slik at
hytteeieren kan få bygd sin brygge.


Ingen merknader til de øvrige referatsakene.

Votering:
Vedtak fremmet ved behandling av RS 23/16 vedtatt med 7 mot 2 stemmer (AP).

Vedtak:


RS 23/16 – Fylkesmannen i Rogaland omgjør kommunens vedtak slik at det ikke
blir gitt dispensasjon 2014/1327

Plan og miljøutvalget ber formannskapet gå i dialog med grunneier og søker med det
formål at det finnes en løsning på den planlagte tursti og parkeringsplasser. Plan og
miljøutvalget ber også om at formannskapet drøfter om eventuelle andre løsninger skal
vurderes, slik at hytteeieren kan få bygd sin brygge.

Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Fylkesmannen i Rogaland omgjør kommunens vedtak slik at det ikke blir gitt dispensasjon
2 Arealplankart
3 Reguleringsbestemmelser
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Klageavgiørelse
i byggesak — klage fra Fylkesmannen
i Aust— og Vest-Agder gnr. 35 bnr. 2 og gnr. 35 bnr. 38, Røsstadveien
242 - Tiltakshavere:
Jan og Heidi
Molland
Fylkesmannen
i Aust— og Vest-Agder
har påklaget kommunens
vedtak om dispensasjon
for å
fravike rekkefølgekravet
om etablering
av tursti på gnr. 35 bnr. 2 i forbindelse
med oppføring
av brygge på gnr. 35 bnr. 38. Fylkesmannen
i Rogaland
omgjør kommunens
'vedtakslik.at.deL
ikke blir gitt dispensasjon.
Vi viser til oversendelse
fra KommunalFylkesmannen
i Rogaland ble oppnevnt

og moderniseringsdepartementet
som settefylkesmann.

av 13.4.2016,

hvor

Klagesaken gjelder plan- og miljøutvalget
i Søgne kommunes vedtak av 27.1.2016 om dispensasjon
for fravikelse av rekkefølgekravet
om etablering av tursti på gnr. 35 bnr. 2 i forbindelse med
oppføring av brygge på gnr. 35 bnr. 38, med 5m0t 4 stemmer. Vedtaket lyder slik:
«I medhold av plan- og bygningslovens
§ 19-2 innvilges søknad om dispensasjon fra
rekkefølgekravet
i punkt 5.3 i reguleringsplan
for Salbustø - Neverkilen vedrørende
etablering av tursti til badeplass.
Begrunnelse:
Hensynet bak planensformål
og bestemmelser
blir ikke vesentlig tilsidesatt ved å gi
dispensasjon
i dette tilfellet.
Slik saken har utviklet seg vil det være meget urimelig å gjennomføre
rekkefølgekravet
i
forbindelse
med oppføring av denne bryggen.
En opprustning
av stien, slik kravene lyder, har ingen, eller helt minimale, betydninger for
intensjonen i planen.
Skal planens intensjon ha kraft må kommunen snarest igangsette arbeid med tanke på å
etablere friområde, parkering
og adkomst til Salbustø. Det er bare gjennom en avtale om
overtakelse av arealene planens intensjon kan gjennomføres.

Fordeler og ulemper:
Fordeler og ulemper skal også vektes opp mot den enkelte. Det vises i denne sammenhengen
til plan- og bygningslovens
§ I-1, «fremme bærekraftig
utvikling til det beste for den enkelte,
samfunnet og fremtidige generasjoner».
Denne bestemmelsen avklarer at fordeler for den
enkelte tiltakshaver også skal vektes.
Ulempene for tiltakshaver er helt åpenbare. Det vil ha forholdsvis
stor økonomisk ulempe.
Det må innhentes tillatelse fra grunneier. Det kan heller ikke sies at det offentlige oppnår
noen fordeler så lenge det ikke er etablert parkering
i området.
Detfremkommer
ikke at en dispensasjon
kan gi noen former for samfunnsmessige
ulemper,
eller på andre måter være til skade for helse, miljø eller sikkerhet i området».
Fylkesmannen
i Vest-Agder og Vest-Agder
henholdsvis
13.8.2015 og 19.8.2015.
Dispensasjonen
ble påklaget
Klager lyder slik:

Fylkeskommune

av F ylkesmarmen

har frarådd dispensasjon

i Aust- og Vest-Agder

i brev datert

ved brev datert 18.2.2016.

« Ved behandling av planforslaget
ble det av hensyn til allmenne interesser
fremmet innsigelse fra Fylkesmannen
til etablering av brygga (merket ABB4). lnnsigelsen
ble løst ved at kommunen inntok et rekkefølgekrav for å kunne etablere brygga. Kravet ble
knyttet til at det først måtte være sikret opparbeidet
sti innenfor planområdet
til et
tilstøtende strandområde/friområde
med badeplass. Dermed kunne de allmenne interessene
som ble skadelidende
ved bygging av brygga (ABB4) bli kompensert ved at regulert
friområde
med badeplass ved Salbustø ble gjort tilgjengelig med bl.a. atkomststi. Det er
dette rekkefølgekravet
kommunen nå har satt til side. Dermed har kommunen også satt til
side Fylkesmannens
aksept av 24. I 0.201 2 for å kunne trekke innsigelsen.
Med hjemmel i pbl § l -9 finner Fylkesmannen
utfra en samlet vurdering å måtte påklage
plan og miljøutvalgets
vedtak med det formål at søknaden avslås. Det legges særlig vekt på
at det er gitt dispensasjon fra vilkåret/rekkefølgekravetfor
at reguleringsplanplanen
kunne
godkjennes.
Videre vektlegges at rekkefølgekravet
skulle sikre at allmennheten
gis
tilfredsstillende
gangatkomst
til regulert badeplass.
Det framgår i saken at det eksisterer en sti til badeplassen
innenfor friområdet,
men utenfor
området avsatt til turdrag. Som et kompromiss kan Fylkesmannen
se positivt på en søknad
om dispensasjon fra rekkefølgekravet
dersom denne stien i første omgang blir rustet opp.
Fylkesmannen

ber om at klagen gis oppsettende

virkning

etter forvaltningsloven

Advokatene Halvor Urrang Simonsen & Per Quale har på vegne av tiltakshaveme
følgende tilsvar til Fylkesmannens
klage datert 2322016:
Det vises til brev datert 25.1 1.2015 med klage over kommunens
dispensasjonssøknad.

§ 42».

kommet

med

første avslag på

Klager tar ikke innover seg at rekkefølgekravene
som ble tatt inn i reguleringsplanen
ikke
tåler en juridisk overprøving etter gjeldende forvaltningsrett.
Klager har ikke kommentert
denne siden av saken.
Rekkefølgekravet
bestemmer at tiltakshaver for egen regning skal bekoste en sti på
tredjemanns eiendom til en badeplass som kommunen ikke har konkrete planer for å
istandsette og hvor det allerede finnes en eksisterende
sti få meter unna. Dette er ugyldig
etter myndighetsmisbrukslæren.
Det finnes ingen rimelig

sammenheng

mellom

klagers brygge og stien til Salbustø.
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0 Ulempen for klager med store konsekvenser
Nytten er derimot fraværende.
sannsynligvis
grodd igjen.

til en sti langt fra hans eiendom er åpenbar.
Det er ikke behov for sti, og hadde den blitt anlagt ville den

0 Verken administrasjonens
vilkåret

innstilling eller Fylkesmannen
formulerer
skal veie opp de negative konsekvensene
bryggen medfører.

på hvilken

måte dette

0 Det eneste som anføres er det generelle nytteverdien

av å gi allmennheten
bedre atkomst
Dette er en generell begrunnelse
som vil kunne forsvare alle tenkelige
Dette vil medføre komplett vilkårlighet for sakligheten i plan- og

badefasiliteter.
rekkefølgekrav.
bygningsretten.

til

0 Det vises til forvaltningsretten

krav til saklig sammenheng
mellom de negative
konsekvenser
dispensasjonen
hevdes å medføre og rekkefølgekravet.
Det er ikke påpekt
hvordan anleggelsen av omsøkt brygge vil medføre forringelse av atkomstmulighetene
allmennheten
i Søgne kommune har til Salbustø.

0 Selv om kommunen/Fylkesmannen
reguleringsplanen

ikke kan ha vært klar over eksisterende
sti da
ble vedtatt så bør stiens eksistens og funksjonalitet
erkjennes i dag.

0 Administrasjonen
Tiltakshaver

viser til muligheten for å søke om planendringi
stedet for dispensasjon.
vurderer dispensasjonsinstituttet
som riktig virkemiddel.

0 Det vises til fvl. § 34.
Tiltakshaver
klage:

har i e-post datert 14.3.2016

kommet

med følgende

merknader

til Fylkesmannens

0 Fylkesmannen
benyttet

anfører feilaktig at allmenne interesser blir skadelidende.
Området
av allmennheten.
Det er tale om et felleshytteomräde
for fem hytter.

blir ikke

0 Det er oppført andre brygger på fellesområdet.
0

Det Vises til at Søgne kommune
omtvistet sti.

Plan og miljøutvalget
behandlet
med 5 mot 4 stemmer.
Tiltakshaveme

om ønskelig

kan søke midler fra fylket for å opparbeide

klagen i møte 30.3.2016

har i e-post datert 26.4.2016

kommet

hvor kommunens

med følgende

vedtak ble opprettholdt,

tilleggsopplysninger:

0 Det foreligger en misforståelse

fra Fylkesmannen
i Aust- og Vest-Agder.
Fylkesmannen
anfører <<(d)enned kunne de allmenne interessene som ble skadelidende
ved bygging av
brygga (ABB4) bli kompensert ved at regulert friområde med badeplass ble gjort
tilgjengelig med bl.a. atkomststi.>> Som det fremgår av bildet er det tale om et lite hyttefelt.
Det har aldri vært badeplass eller benyttet av allmennheten
hvor bryggen skal oppføres.

0 Det vises til at naboer har oppført brygger ulovlig. Eksisterende
inn i ny reguleringsplan
«straffet».

(blitt lovlige),

0 Allmenheten

mens tiltakshaver

ulovlige brygger er tegnet
som ikke bygger ulovlig blir

har aldri benyttet badeplassen.
Søgne kommune har bekreftet
planer om å opparbeide parkeringsplasser
eller badeplass i Salbustø.

Fylkesmannen
saksreferat.
Fvlkesmannen

forutsetter

i Rogaland

at sakens dokumenter

sin

at de ikke har

er kjent for partene og gir derfor ikke ytterligere

vurdering

Fylkesmannen
legger til grunn at klageme har klagerett og at klagefristen er overholdt, jf.
forvaltningsloven
(fvl.) kap. VI og plan- og bygningsloven
(pbl.) § 1-9. Når det gjelder
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Fylkesmannens

kompetanse

ved behandling

av klagesaken

følger av fvl. § 34 andre ledd som lyder:

Tas klagen under behandling, kan klageinstansen
prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn
til nye omstendigheter.
Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta
opp forhold som ikke er berørt av ham. Der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av en
kommune eller fylkeskommune,
skal klageinstansen
legge vekt på hensynet til det kommunale
selvstyre ved prøving av det frie skjønn.
Gnr. 35 bnr. 38 ligger innenfor Reguleringsplan
for Salbustø - Neverkilen,
regulert til fiiområde med inntegnet sti, og annet særskilt angitt bebyggelse
sørvest er et tre områder i sjø regulert til småbåtanlegg
i sjø og vassdrag.
Punkt 5.3 i bestemmelsene

til reguleringsplan

Før det gis byggetillatelsefor
parkeringsplass
til badeplass

vedtatt 20.12.2012 og
og anlegg (ABB4). Mot

lyder:

brygge ABB4, skal gruset gangsti
(Salbustø) være etablert.

i I meters bredde fra

Det er i dag en eksisterende gangsti gjennom friområdet fra bilvei til badeplassen ved Salbustø.
Denne gangstien er imidlertid ikke opparbeidet i henhold til standarden i rekkefølgekravet,
og den
følger ikke traseen avsatt til gangsti. Rekkefølgekravet
anses derfor ikke som innfridd, og omsøkt
tiltak krever dispensasjon
fra ovennevnte rekkefølgekrav.
Når det gjelder anførslene i klagen om at rekkefølgekravet
i reguleringsplanen
er ugyldig, vil
Fylkesmannen
innledningsvis
bemerke at reguleringsplanen
ble vurdert av Fylkesmannen
i VestAgder den 19.11.2013 i forbindelse at kommunestyrets
planvedtak den 20.12.2012 var påklaget.
Fylkesmannen
oppretthold kommunens planvedtak uten å gå eksplisitt inn på spørsmålet om
rekkefølgekravet
i planen var gyldig.
Fylkesmannen

vil på denne bakgrunn

Plan- og bygningsloven

prejudisielt

§ 12-7 nr. 10 omhandler

ta stilling til om rekkefølgekravet
rekkefølgekrav

I reguleringsplan
kan det i nødvendig
og hensynssoner
om følgende forhold:

utstrekning

er gyldig.

og lyder slik:
gis bestemmelser

til arealformål

(....)
1 0.

krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring
av tiltak etter planen, og at
utbygging av et område ikke kan finne sted før tekniske anlegg og
samfunnstjenester
som energiforsyning,
transport og vegnett, helse- og
sosialtjenester,
barnehager, friområder,
skoler m.v. er tilstrekkelig etablert»

Uttrykket nødvendig utstrekning innebærer at det må være en saklig sammenheng
mellom den
rekkefølgebestemmelsen
det er tale om og arealbruken som skal sikres gjennom planen. Formålet
med rekkefølgebestemmelser
er å sikre at tiltakene innenfor planområdet
blir gjennomført på en
koordinert og hensiktsmessig
måte. Det antas at bestemmelsen
gir kommunen en relativt vid
fullmakt til å fastsette utbyggingsrekkefølgen
av ulike tiltak innenfor området. Rekkefølgekravet
kan også gå ut på å avbøte virkningene av utbyggingstiltak
i planområdet bl.a. gjennom bygging av
ny infrastruktur
eller utbedring av eksisterende struktur. Generelt gjelder også at det i en
reguleringsplan
ikke tas stilling til hvem som skal gjennomføre rekkefølgekravet.
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Spørsmålet i det videre er derfor om en utbygging av fellesbryggen
innenfor
medfører behov for å opparbeide stien frem til badeplassen ved Salbustø.

området

ABB4

Det kan fastslås at opparbeiding
av stien ikke fremstår som et nødvendig infrastrukturtiltak
knyttet
til byggingen av bryggen. Bryggen skal betjene eksisterende fiitidseiendommer,
slik at det må antas
at byggetiltaket
ikke vil medføre nevneverdig
økning av trafikken frem til disse.
Slik saken er opplyst synes område ved ABB4 lite tilgjengelig for folk som f.eks befinner seg på
vegen som leder ned til tiltakseiendommen.
Fylkesmannen
viser til at området i stor grad er
privatisert og for øvrig lite farbart utenfor den private sonen pga. terrengforholdene
i strandkanten.
Fylkesmannen
kan derfor vanskelig se at område ABB4 i noen særlig grad vil bli benyttet som
badeplass av folk som ferdes til fots i området. På den andre siden vil folk som ferdes i båt langs
land trolig kunne ta seg i land ved område ABB4 ifm. eventuell bading/fiske.
På grunn av at de
nære områdene innenfor område ABB4 i stor grad er piivatisert vil området ved ABB4 heller ikke i
noen særlig grad vil bli benyttet til ilandstigning
av folk som ønsker å bade eller fiske i området.
Etter Fylkesmannens
vurdering er det først og fremst naturlandskapsinteressene
i området som
påvirkes negativt ved en utbygging i området ABB4. Fylkesmannen
viser til at området er godt
synlig for folk som ferdes langs land med båt. Spørsmålet blir derfor i hvilken grad opparbeiding
den turstien det her er tale om vil medvirke til å avbøte ulempene ved å tillate inngrep i
naturlandskapet
i området ved ABB4.

av

Det er lite tvilsom at en opparbeiding
av turstien vil lette tilkomsten til naturlandskapet
i
badeområdet
ved Salbustø. Selv om det i dag eksisterer en sti i området, vil en opparbeidet sti gjøre
naturlandskapet
i området mer tilgjengelig for folk flest. Etter Fylkesmannens
vurdering er det en
tilstrekkelig saklig sammenheng mellom rekkefølgekravet
og den utbyggingen
i område ABB4
planen legger til rette for, ved at friområdet lenger øst gjøres mer tilgjengelig før ytterligere inngrep
foretas i det aktuelle området hvor bryggen skal oppføres. Fylkesmannen
oppfatter det i denne
sammenheng
slik at pbl. § 12-7 nr. 10 gir kommunen en forholdsmessig
vid fullmakt til å fastsette
rekkefølgen
av ulike utbyggingstiltak
innenfor planområdet.
Fylkesmannen
finner ikke grunn til å gå nærmere inn på spørsmålet om rekkefølgekravet
i seg selv
er urimelig tyngende for utbygger, da kravet i seg selv ikke pålegger grunneier noen
opparbeidelsesplikt.
Dersom det inngås en utbyggingsavtale
mellom grunneier og kommunen, må
spørsmålet om forholdsmessighet
bl.a. vurderes ut fra kommunens
eget bidrag til opparbeidelsen,
jf.
pbl. § 17-3 tredje ledd og det faktum at opparbeidelsen
av stien ikke utgjør et nødvendig
infrastrukturtiltak
knyttet til økt utnyttelse av grunneiers tomt.
Fylkesmannen
kan heller ikke se at det er mulig å knytte rekkefølgekrav
bryggeområdene
i området ettersom reguleringsplanen
i disse områdene
ytterligåre utbygging av de eksisterende bryggene.
Fylkesmannens
Spørsmålet
Vilkårene
offentlige

vurdering

er etter dette at rekkefølgekravet

i det videre er om det kan gis dispensasjon

i planen

til en utbygging i de øvrige
ikke synes å gi rom for en

er gyldig.

fra rekkefølgekravet

i reguleringsplanen.

for å kunne gi dispensasjon
fremgår av pbl. § 19-2. Søknaden må vurderes
hensyn som skal ivaretas gjennom plan- og bygningsloven
og den aktuelle

spesielt hensynet til en forsvarlig og fornuftig areal- og ressursdisponering.

i forhold til de
planen, og

Ved vurderingen av om

det skal gis dispensasjon
fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.
Dispensasjon
kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen
det dispenseres fra, eller hensynene
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i lovens formålsbestemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene
være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

ved å gi dispensasjon

Hovedhensynet
bak den aktuelle rekkefølgebestemmelsen
å avbøte ulempene det å oppføre en
brygge i området ABB4 vil medføre for allmenne interesser i området - etter vår vurdering i første
rekke ulempene for landskapsinteressene
i området.
Rekkefølgekravet
er direkte rettet inn mot videre utbygging
at allmennheten
gis bedre tilgjengelighet
til det tilgrensende
Fylkesmannens
vurdering vil omsøkt dispensasjon
medføre
vesentlig satt til side.

av den aktuelle bryggen, og skal sikre
friområdet innen rimelig tid. Etter
at hensynene bak rekkefølgekravet
blir

En dispensasjon
vil medføre at opparbeidelsen
av turstien trolig blir utsatt. Slik saken er opplyst vil
nåværende sti ikke kunne benyttes av rullestolbrukere.
Også personer med barnevogn vil trolig ikke
kunne ferdes på den nåværende stien ned til badestranden
ved Salbustø.
Saken gjelder utbyggingsrekkefølge,
og pålegger ikke utbygger plikter. Rent faktisk utgjør likevel
rekkefølgekravet
et midlertidig forbud mot utbygging. Ulempen for grunneier består i at han må
vente til stien blir opparbeidet. Det vises i denne sammenheng
til O.J. Pedersen Plan- og
bygningsrett
2. utgave s 314-315: "Det er en forutsetning at de forhold som begrunner utsettelse av
planens gjennomføring,
faktisk og rettslig kan og vil bli gjennomført innen rimelig tid og ikke
fungerer som et skjult utbyggingsforbud.
Den aktuelle planen ble vedtatt i 2012 altså for 4 år siden.
Etter Fylkesmannens
vurdering har det så langt ikke gått urimelig lang tid uten at rekkefølgekravet
har blitt gjennomført.
På denne bakgrunn kan ikke Fylkesmannen
å fravike rekkefølgekravet.

se at det foreligger

tilstrekkelig

tungtveiende

grunner

til

Klagen blir derfor tatt til følge.
Fylkesmannen

finner etter dette å måtte omgjøre

kommunen

vedtak av 27.1 .20l6.

Fylkesmannen
vil påpeke at vår avgjørelse i klagesaken ikke er til hinder for at dispensasjonssaken
fremmes på ny dersom rekkefølgekravet
ikke oppfylles innen rimelig tid. Fylkesmannen
viser også
til kommunens plikt til å oppdatere planer dersom bygge- og anleggstiltak
ikke settes i verk innen ti
år etter at planen er vedtatt, jf. pbl. § 12-4 fjerde ledd.
Vedtak:
Fylkesmannen
dispensasjon
Klagen

Vedtaket

iRogaland
omgjør
fra reguleringsplanens

kommunens
vedtak
rekkefølgekrav.

av 27.1.2016
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tas til følge.

er endelig

og kan ikke påklages,

Lone Merethe Solheim
avdelingsdirektør
Dokumentet

er elektronisk

jf. Forvaltningslovens

§ 28.

Amalie J øsang Botnevik
rådgiver
godkjent

og har derfor ikke underskrift.
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Brygge ABB4

Tursti

OMRÅDEREGULERING FOR NEVEKILEN, Planid 200901
Reguleringsbestemmelser datert 20.12.12
1 Bebyggelse og anlegg pbl § 12-5. 2. ledd nr. 1
1.1 Fritidsbebyggelse-frittliggende, FF1-FF5
1.1.1 Det er bare lov til å oppføre én hytte pr. tomt. Hver hytte skal ha maks. én boenhet.
1.1.2 BRA skal ikke overstige BRA = 100 m2 pr. eiendom inkludert eventuelle uthus, anneks
eller lignende.
1.1.3 Alle bygg skal oppføres med totalhøyde fra gjennomsnittlig terreng til topp møne på
maks 5,5 meter. Fritidsbolig tillates bare oppført i en etasje. Topp møne for FF2 skal samtidig
ikke overstige angitt kotehøyde 20 moh.
1.1.4 Hovedhus og eventuelt uthus skal ha ensartet form.
1.1.5 Taktekking skal utføres med tekningsmaterialer som har matt og mørk virkning.
Parkering; biloppstillingsplasser
1.1.7 Hver boenhet skal ha tinglyst rett til to biloppstillingsplasser ved felles parkering.
1.2 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg, ABB1-ABB4
Brygger
1.2.1 Innenfor området kan det etableres brygger. Bryggene skal gis en god terrengtilpasning
og utformes slik at de ikke eksponerer seg selv eller virker dominerende. Brygger, båtfester
og andre varige konstruksjoner og anlegg skal ta hensyn til allmenn ferdsel og utformes
nøkternt. Bryggefront skal utføres i ubehandlet tre og/eller naturstein. Størrelsen på
eksisterende brygger opprettholdes
1.2.2 ABB 1
Bryggen tilhører gnr. 35, bnr.35
1.2.3 ABB 2
Bryggen tilhører gnr. 35, bnr.34
1.2.4 ABB 3
Bryggen tilhører gnr. 35, bnr.32
1.2.5 ABB 4
Bryggen skal være felles for gnr. 35 bnr. 33 og gnr. 35, bnr. 36
Bryggen kan oppføres med bryggefront på maks 10m.

1.3 Uteoppholdsareal, UA1
1.3.1 Innenfor området tillates det anlagt enkle stier etter behov.
2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur § 12-5. 2. ledd nr. 2
2.1 Kjøreveg, KV1-KV2
2.1.1 KV1
KV 1 skal være offentlig eiet.
2.1.2 KV2
KV 2 skal være felles for hytteeierne i området.
2.2 Parkeringsplasser, P1-P3
2.2.1 P 1
Innefor området P1 skal det opparbeides 24 parkeringsplasser til bruk for allmennheten.
Parkeringsplassene skal være offentlig eiet.
2.3.1 P 2 og 3
Innenfor områdene P2 og P3 kan det oppføres parkeringsplasser til bruk for hytteeierne i
planområdet. Parkeringsplassene skal være felles for hytteeierne i planområdet.
3. Grønnstruktur § 12-5. 2. ledd nr. 3
3.1 Grønnstruktur, G1-G2
3.1.1 Området er angitt som fellesområde for hytteeierne innenfor planområdet. Innenfor
området kan det opparbeides enkle stier, eller trapper for å lette adkomst til bryggene.
3.2 Friområde, FRI1
3.2.1 Innenfor området kan det opparbeides badeplasser og turstier.
3.2.2 Friområdet skal være offentlig eiet.
4. Hensynssoner § 12-6
4.1 Sikringssone - frisikt, H1401-H1402
4.1.1 I soner for frisikt skal det ikke være vegetasjon eller andre hindringer som er høyere enn
0,5 meter over tilstøtende vegbane.
5 Rekkefølgekrav
5.1 Før det blir gitt byggetillatelse må det foreligge tinglyst rett til bilparkering for to biler pr
tomt.

5.2 Det skal utarbeides utbyggingsavtale i samarbeid med Søgne kommune
5.3 Før det gis byggetillatelse for brygge ABB4, skal gruset gangsti i 1 meters bredde fra
parkeringsplass til badeplassen (Salbustø) være etablert.

Reguleringsbestemmelsene er rettet i forhold til Kommunestyrets vedtak 20.12.2012

