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Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Plan- og miljø innstiller til Søgne Kommunestyret om følgende:


Søgne Kommunestyret vedtar Områdereguleringsplan for Neverkilen jfr. planog bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 12.12.2012
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget innstiller til Søgne kommunestyre:

Innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar Områdereguleringsplan for Neverkilen jfr. plan- og
bygningslovens § 12-12.

Bakgrunn for saken:
Reguleringsplanen var oppe til merknadsbehandling i plan- og miljøutvalget 27.06.2012.
Vedtaket ble som følger:
1. Plan- og miljøutvalget tar innkommende merknader og vurderinger gjort av disse til
orientering.
2. Plan- og miljøutvalget endrer kartet ved at området Nordstranda (GB 35/2) tas ut av
planområdet, samt at brygge ABB4 utgår.
3. Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret på følgende:





Plan- og miljøutvalget vedtar å legge saken ut til et begrenset ettersyn til
berørte
grunneiere med forslag om at GB 35/34 og 35/36 skal dele brygge og at GB
35/32 og 35/33 skal dele brygge; innenfor det som er bygd i dag.

Fylkesmannen reiste innsigelse til reguleringsplanen. I møte med Fylkesmannen, ble det aksept
for 3 brygger, men at brygge ABB4 måtte utgå. I plan- og miljø ble det derfor sagt at alle 5
hytteiere måtte dele 3 brygger seg i mellom. En begrenset høring ble gjennomført.
Områdereguleringsplan for Neverkilen var oppe til behandling i plan- og miljøutvalget
05.09.2012.
Vedtaket ble som følger:
1. Plan og miljøutvalget tar ikke innsigelsen fra Fylkesmannen datert 09.02.2012 til følge.
2. Plan- og miljø anmoder Fylkesmannen å kalle inn til mekling vedrørende brygger i
planen.
Vedtaket over betyr at løsningen hvor 3 brygger aksepteres, mens den siste brygge utgår,
forkastes av plan- og miljøutvalget. Fylkesmannen skal derfor kalle inn til mekling.
Fylkesmannen har i tidligere brev bedt involverte partene i en innsigelse, prøve å komme til
enighet med den etat som har reist innsigelsen. Bruk av meklingsinstituttet er resursskrevende
og bør bare brukes i prinsipielle saker.

Administrasjonen i Søgne Kommune har med overnevnte i bakhodet tatt kontakt med
Fylkesmannens miljøvernavdeling om det er mulig å komme frem til en ny løsning.
Administrasjonen gjennomførte et møte med Fylkesmannens miljøvernavdeling 18.10.2012.
Fylkesmannen har i brev datert 24.10.2012 uttalt seg positive til løsning som ble diskutert i
nevnte møte.
Det er oppnådd enighet om følgende:
Det er tatt inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer at en planlagt atkomststi i regulert
friområde ned til badeplass (Salbustøl) skal være opparbeidet som gruset gangsti med I meters
bredde før det gis byggetillatelse til brygga (ABB4).
Denne endringen er sendt ut på en begrenset høring til berørte parter. Det er mottatt 2
uttalelser. Nedenfor følger en gjennomgang og vurdering av denne.
Saksutredning:
Knut Bakken datert 10.11.2012.
Mener Kommunen ikke har lov å kreve at hytteeierne igjen skal betale for gangsti og badeplass
i Salbustø.
Det er heller ikke grunnlag for å knytte en sti for allmennheten opp til en privat brygge.
Mener kommunen stilte krav til grunneier i forbindelse med søknad om dispensasjon i 2008.
Det blir feil å lempe dette over på hytteeierne nå.
Bakken mener det er grunneier Anders Holmen som skulle ha betalt for planarbeidet og ikke
deler av hytteeierne slik det er blitt nå.
Vurdering:
Det foreligger en innsigelse til reguleringsplanen. Denne forsøker administrasjonen å løse uten
at planen enten går til mekling eller havner som sak i Miljøverndepartementet.
I tidligere møte med Fylkesmannen ble man enige om en løsning hvor 3 av 4 brygger ville
kunne godkjennes. Denne løsningen var det mye motstand mot. Derfor rådet man plan- og
miljøutvalget å la planen gå til mekling. Med dette i bakhodet, tok administrasjonen igjen
kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling for å se om det var mulighet til å komme fram
til en ny løsning. Den nye løsning innebærer at brygge ABB4 også aksepteres, men at det blir
knyttet til et rekkefølgekrav til brygga.
Når Fylkesmannen reiser innsigelse til en reguleringsplanen, så er det fordi man mener at
reguleringsplanen er i strid med retningslinjer Fylkesmannen er satt til å forvalte. Avbøtende
tiltak kan gjøre til at Fylkesmannen trekker innsigelsen.
Ingen har krav på brygge i tilknytting til en hytte. Brygger kan være med på å gjøre
strandsonen mindre tilgjengelig da man privatiserer et areal i fjæra. Brygger er ofte en
innsigelsesgrunn fra Fylkesmannens sin side.

Innenfor planområdet er det ønske om å regulere et område for allmennheten. Området er pr.
dags dato ikke opparbeidet. En opparbeiding av området vil være positivt for allmennheten og
vil kunne føre til økt bruk av området.
Derfor vil et avbøtende tiltak hvor det i nevnte tilfelle er snakk om rekkefølgekrav for
opparbeidelse av en sti ned til Salbustøl, være et argument for at Fylkesmannen kan trekke
innsigelsen.
Administrasjonen mener derfor det er berettiget grunn for å kunne stille et rekkefølgekrav før
brygga kan opparbeides.

Anders Holmen datert 20.11.2012
Mener at det er det offentliges ansvar opparbeide parkeringsplasser og grussti ned til badeplass.
Det vil være urimelig å pålegge grunneier dette.
Mener rekkefølgekravet er urimelig og at det ikke kan knyttes opp til brygga.
Brygge ABB4 bør legges inne i bukta øst for pynten og det bør lages en gangsti fram til denne.
Vurdering:
Når reguleringsplanen er ferdig, vil kommunen ta initiativ i forhold til berørte parter for
gjennomføringen av planen.
Vedrørende rekkefølgekravets urimelighet, se merknad over.
Administrasjonen er ikke uenig i at bryggen kunne hatt en annen plassering, men
utgangspunktet for bukta øst for pynten, har vært å holde denne fri for tiltak. Dette er en grunn
mudderbukt som er viktig for det biologiske mangfoldet, samtidig er det mange grunne
mudderbukter rundt i kommunen og omtalte mudderbukt har ingen særstilling slik sett.
Administrasjonen vil anbefale plan- og miljøutvalget å akseptere denne løsningen som nå er
forhandlet frem og videre innstille til kommunestyret om å vedta reguleringsplan for
Neverkilen.
Rådmannens merknader:
Har ingen ytterligere merknader til saken.
Vedlegg
1 Klage på kommunens vedtak i forbindelse med rekkefølgekrav i Salbustø-Neverkilen
2 Merknad - begrenset høring - Reguleringsplan - Salbustø - Neverkilen
3 områdeplan - SALBUSTØ-NEVERKILEN 080612
4 Forslag til bestemmelser
5 Særutskrift - Merknadsbehandling - Områdereguleringsplan - Salbustø - Neverkilen
6 Særutskrift - Ny merknadsbehandling - Reguleringsplan - Salbustø - Neverkilen

-§bGNE KOMMUNE

20 NOV2012

Kristiansand den 10.11.2012

TIL
Stig Erik Ørum

°61/15(o3
Nytt rekkefølgekrav i § 5.
Klage på Kommunens vedtak i forbindelse med rekkefølgekrav i Salbustø-Neverkilen..
1.
Kommunen har ikke låv til å kreve at hytteeierene igjen skal betale for gangsti til badeplass
i Salbustø.
Vi har i snart 6 år betalt advokat/konsulent for Regulering av vårt hytteeområde, dette skulle
Anders Holmen og Henrik Holmen gjøre
Dette er et kommunalt ansvar som kommunen må ta seg av sammen med grunneierne
Anders og Henrik Holmen.
2.
Administrasjonen fåreslår å knytte rekkefølgekrav til en gangsti til Salbustø for at
allmennhetens
frie ferdsel.
Dette har blitt nedstemt i de politiske partiene før, og så begynner den politiske
administrasonen
igjen og male dette kan ikke godtas.
Følgelig er det heller ingen saklig sammenheng mellom bryggene og et krav om opparbeiding
av
sti til det offentlige.
Og knytte godkjenningen av bryggene opp mot en eventuell opparbeidelse av en sti på en
meter
bredde, bør dere i administrasjonen vite at dette ikke går an.
Skal vi lage stien med spade/og hakke?eller har dere et bedere forslag?.
3.
En godkjennig av bryggene skal bero på en konkrek vurderig ut i fra de særskilte vilkårene
som
gjelder på stedet.
Det skal ikke vurderes ut i fra hvorvit søker BIDRAR MED GAVER ELLER ANDERE GODER
TIL DET OFFENTLIGE.
4.
Kommunen innvilget i møte den 25 juli 2008 en dispensasjonssøknad fra Anders Holmen på
vilkår at de 24 parkeringsplassene skulle være opparbeidet,og sti ned til badeplassen innen
lmai 2009.
Kommunen har altså stilt krav til Anders Holmen.
Da blir det feil igjen å lempe dette over på hytteeierene.
5.
TIL SLUTT.
vil jeg igjen minne alle berøte parter i Kommunen/administrasjonen og politikere at vi
hytteeiere
har betalt for reguleringplanen som Grunneier ANDERS HOLMEN skulle stå får.
Jeg forventer at denne saken nå går mot slutten,så jeg håper det er noen som skjærer
t_lom
sann atvi kan få ro i Neverkilen. På forhånd takk!

hilsen Bakken.

Anders llolmen
Holmen 46
4640 Sogne

Søgne kommune
Arealenheten
Postboks 1051
4682 Søgne

BEGRENSET

HØR1NG REGULER1NGSPLAN

SALBUSTØ,NEVERKILEN.

Det vises til deres brev av 1.11.2011, saksnr. 2009/1563.
Når det gjelder opparbeiding av parkeringsplass, 24 plasscr, og grussti ned til badeplass, vil
jeg anmode om at dette blir et offentlig okonomisk ansvar som avklares i forhandlinger. Det
vil were helt urimelig å pålegge dette grunneicr.
Brygge ABB4 må kunne anlegges uten at grussti til badeplass anleggcs forst.
Rekkefølgekravet her er urimelig.
Videre når det gjelder brygge ABB4, bor denne flyttes inn i bukta for å dominere minst mulig
samt legge til rette for en cangsti frem til denne brycga.
Søgne den 20.11.12

Med vennlig hilsen

Anders }(ctif en{lifr)j

SALBUSTØ/NEVERKILEN
SØGNE KOMMUNE
Reguleringsbestemmelser datert 23.10.2012
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.
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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Plan- og miljøutvalget tar innkommende merknader og vurderinger gjort av disse til
orientering.
2. Plan- og miljøutvalget endrer kartet ved at området Nordstranda (GB 35/2) tas ut av
planområdet, samt at brygge ABB4 utgår.
3. Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret på følgende:


Søgne Kommunestyret vedtar områdereguleringsplan for Neverkilen jfr. planog bygningslovens § 12-12.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 27.06.2012
Behandling:
Repr. Lohne (H) stilte spørsmål ved sin habilitet da, sønnen er COWI sin saksbehandler i
saken. Representanten fratrådte møte under habilitetsvurderingen og ble enstemmig vurdert
som inhabil. Ingen vara møtte for representanten. 8 medlemmer til stede under behandlingen.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak med endringer fremkommet i møte
(endringer i kursiv):
1. Plan- og miljøutvalget tar innkommende merknader og vurderinger gjort av disse til
orientering.
2. Plan- og miljøutvalget endrer kartet ved at området Nordstranda (GB 35/2) tas ut av
planområdet, samt at brygge ABB4 utgår.

3. Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret på følgende:


Plan- og miljøutvalget vedtar å legge saken ut til et begrenset ettersyn til berørte
grunneiere med forslag om at GB 35/34 og 35/36 skal dele brygge og at GB 35/32
og 35/33 skal dele brygge; innenfor det som er bygd i dag.

Leder Terkelsen (FRP) fremmet forslag:
1. Som rådmannens
2. Plan- og miljøutvalget endrer kartet ved at området Nordstranda (GB 35/2) tas ut av
planområdet
3. Kommunen oversender områdereguleringsplan til Fylkesmannen med anmodning om
mekling
Votering:
Rådmannens forslag med endringer i møtet satt opp mot FRP sitt forslag. Rådmannens forslag
vedtatt med 6 stemmer mot 2 stemmer (FRP).
Innstilling:
1. Plan- og miljøutvalget tar innkommende merknader og vurderinger gjort av disse til
orientering.
2. Plan- og miljøutvalget endrer kartet ved at området Nordstranda (GB 35/2) tas ut av
planområdet, samt at brygge ABB4 utgår.
3. Plan- og miljøutvalget innstiller til kommunestyret på følgende:


Plan- og miljøutvalget vedtar å legge saken ut til et begrenset ettersyn til berørte
grunneiere med forslag om at GB 35/34 og 35/36 skal dele brygge og at GB 35/32
og 35/33 skal dele brygge; innenfor det som er bygd i dag.

Bakgrunn for saken:
Det foreligger forslag til reguleringsplan for Neverkilen på Skarpeid. Reguleringsplanen er
utarbeidet som en områdereguleringsplan med bakgrunn i en eldre reguleringsplan i fra 1991.
Bakgrunnen for at man fremmer områdeplanen, er at tiltakene som er gjennomført i området
ikke er i samsvar med vedtatt reguleringsplan. Det er blitt satt et plankrav fra kommunens side
slik at man får ryddet opp i forholdende.
Det er fem hytteeiere i området i dag. Disse grunneierne kjøpte på midten av 90-tallet
hyttetomt av grunneier av GB 35/2, Øyvind Græssbøl. Græssbøl eide alt av arealer utenom
selve hyttetomtene. I ettertid har Anders Holmen overtatt eiendommene fra Græssbøl. Holmen
eier derfor arealet hvor bryggene er anlagt, (regulert som fellesområdet), samt området hvor
kommunen ønsker parkeringsplasser, offentlig vei og badeplass.
Planforslaget ble lagt til offentlig ettersyn med høringsfrist til 29. februar 2012. Til saken er det
kommet inn 4 uttalelser. Bl.a er det reist innsigelse til planforslaget fra Fylkesmannen.

Nedenfor følger en gjennomgang og vurdering av innkommende merknader.
Saksutredning:
Anders Holmen 31 januar.
Har følgende tilleggsopplysninger:


Ørretbekken i Salbustøl – Ospedalen må tas hensyn til i den videre behandlingen av
planen.



Lasteplassen innerst i hytteveien, må få en beskrivelse på bruksrett til eiendommen GB
35/2.



3 hyttetomter ønskes som kompensasjon for området som er tenkt overtatt som
friområdet.

Vurdering:
Ørretbekken er vist på plankartet. Mener det ikke er nødvendig med å foreta seg noe ytterligere
enn det som er gjort til nå.
Lasteplassen ligger i dag på grunneier Holmen sin grunn.
Det er problematisk dersom folk kan gi arealer til det offentlige mot at det får bygge
hyttetomter. Erverv av arealer til det offentlige må skje på vanlig måte og som en egen sak.

Fylkesmannen 09.02.2012
Reiser innsigelse til planforslaget.
Innsigelsen er reist da det ikke foreligger en utredning etter naturmangfoldloven og at planen
legger opp til enkeltbrygger framfor fellesbrygge.
Innsigelsen vil bli vurdert trukket når det foreligger en utredning etter naturmangfoldloven,
samt at planforslaget legger opp til en felles brygge.
Vurdering:
Administrasjonen har tatt kontakt med Fylkesmannen i håp om å komme fram til en løsning.
Man diskuterte en løsning hvor de 3 eksisterende brygger aksepteres, mens den fjerde brygga
(ABB4 og SA4) tas ut av planforslaget.
Det er laget en utredning etter naturmangfoldloven. Denne er oversendt Fylkesmannen.
Fylkesmannen har i brev datert 23.04.2012 trukket innsigelsen.

Vest-Agder Fylkeskommune datert 21.02.2012
Arkeologiske registreringer er ikke gjennomført slik fylkeskommunen uttaler i forbindelse med
melding om oppstart. Dette må gjennomføres før fylkeskommunen kan uttale seg til
planforslaget.
Vurdering:
Saksbehandler og ansvarlig arkeolog fra Fylkeskommunen har befart området. Området helt
vest i planområdet er interessant i forhold til kulturminner. Fylkeskommunen foreslår at
området hvor det er stort potensial for kulturminner, tas ut av planområdet. Dersom området
ikke tas ut, har Fylkeskommunen en undersøkelsesplikt. Det må da foretas en arkeologisk
undersøkelse av området som er priset til ca. 30 000 kr. Fylkeskommunen har gitt en
begrunnelse på hvorfor området må undersøkes selv om området ikke skal bebygges.
Administrasjonen vil derfor foreslå at planområdet avgrenses slik området i Nordstranda, GB
35/2 ikke inngår i planområdet.
Fiskeridirektoratet datert 28.02.2012
Brygge ABB3 og 4 berører kanten av en ålegresslokalitet. Fiskeridirektoratet ber om at det tas
hensyn til ålegress ved plassering av brygger og eventuelt sender planen på ny høring.
Vurdering:
Fylkesmannen reiste innsigelse til bryggene i planen. Etter en løsning hvor administrasjonen
foreslår å ta ut brygge ABB4, så kan Fylkesmannen trekke innsigelsen. Brygge ABB3 er en
eksisterende brygge. Konflikten med ålegress i forbindelse med denne bryggen, anses som
svært begrenset.
Statens Vegvesen datert 24.04.2012
Trafikkens hastighetsnivå er lavere enn skiltet fartsgrense. Frisikten i krysset kan reduseres til
20x80 mot øst og 6x80 mot vest.
Vurdering:
Tas til etterretning.
Konklusjon på innkommende merknader.
Administrasjonen anbefaler at plankartet rettes opp i tråd med brev til Fylkesmannen datert
18.04.2012 og forslag fra Vest-Agder fylkeskommunen vedrørende området i Nordstranda.
Innsigelsen gikk også på dette med brygger. Søgne Kommune foreslo at alle 5 hytter skulle ha
bryggeplass. De to resterende hytter som ved offentlig ettersynstidspunktet ikke hadde brygge,
skulle dele på en brygge. I møte med Fylkesmannen aksepterer de brygge nr. 1,2 og 3. Brygge
nr. 4 utgår, slik at dersom Søgne kommune fortsatt mener at alle 5 hytter skal ha brygge, så må
5 hytter dele på 3 eksisterende brygger. Det har vært avholdt ett møte mellom administrasjonen
i Søgne Kommune og de 3 hytteeiere som står bak planarbeidet. Hytteeiere er veldig kritisk til
den løsningen som kommunen har kommet fram til med Fylkesmannen når det gjelder

bryggene i området. Området er kupert og sjøområdet utenfor bryggene er grunt, slik at det vil
kreve en del arbeid både til lands og på vann dersom flere skal benytte seg av bryggene.
Hytteeiere ønsker at brygge ABB4 opprettholdes.
Administrasjonen mener at det er helt vanlig med fellesløsninger innenfor flere formål, f.eks
parkering og veianlegg. Det bør også kunne være felles brygger. Man kan ikke forvente at alle
skal ha egne løsninger i en tid hvor utgangspunktet er arealknapphet og fokus på å begrense
nedbygging av strandsonen.
Administrasjonen vil derfor foreslå overfor plan- og miljøutvalget at planforslaget endres i tråd
med brev fra Fylkesmannen datert 23.04.2012.
NB! Det presiseres at grunneierne har revidert kartet med ønske om at brygge ABB4
opprettholdes. Det foreløpige formelle kartet som følger saken er det kartet som lå ute til
offentlig ettersyn. Det er kun plan- og miljøutvalget og kommunestyret som har mulighet til å
endre kartet. Kartet fra grunneierne legges ved som en illustrasjon.
Rådmannens merknader:
Har ingen ytterligere merknader til saken.
Vedlegg
1 Uttalelse til reguleringsplan for Salbustø/Neverkilen - Reguleringsplan - Salbustø Neverkilen
2 Salbustø - Neverkilen - innsigelse til reguleringsplan trekkes - Reguleringsplan - Salbustø Neverkilen
3 Innspill fra Fiskeridirektoratet til reguleringsplan / områdeplan Salbustø - Neverkilen
4 Uttalelse fra Vest-Agder Fylkeskommune til reguleringsplan - GB 35/2 - 32-36 - Salbustø,
Neverkilen
5 Innsigelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder til reguleringsplan - Salbustø - Neverkilen
6 Tilleggsopplysninger - Salbustøplanen
7 OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL INNKOMNE MERKNADER
8 områdeplan - SALBUSTØ-NEVERKILEN 080612
9 Områdeplan Neverkilen - revidert 100112
10 Reguleringsbestemmelser 100112
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Plan- og miljøutvalget

Møtedato
05.09.2012

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Plan og miljøutvalget tar ikke innsigelsen fra Fylkesmannen datert 09.02.2012 til følge.
2. Plan- og miljø anmoder Fylkesmannen å kalle inn til mekling vedrørende brygger i
planen.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 05.09.2012
Behandling:
Repr. Lohne (H) har ved tidligere behandling av saken blitt vurdert som inhabil, da sønnen er
saksbehandler for COWI. endringer i habilitetsvurderingen, og representanten fratrådte møtet.
Ingen vararepresentant møtte for repr. Lohne (H). 8 medlemmer til stede under behandlingen.
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Plan og miljøutvalget tar ikke innsigelsen fra Fylkesmannen datert 09.02.2012 til følge.
2. Plan- og miljø anmoder Fylkesmannen å kalle inn til mekling vedrørende brygger i
planen.

Bakgrunn for saken:
Reguleringsplanen var oppe til merknadsbehandling i plan- og miljøutvalget 27 juni. Til saken
var det kommet inn 4 merknader. Bl.a har Fylkesmannen fremmet innsigelse til planforslaget.
Administrasjonen har vært i kontakt med Fylkesmannen i håp om å komme fram til en løsning
slik at man unngår mekling. Løsningen ble lagt frem i møte 27 juni. For at løsningen skal være
gjennomførbar, så er man nødt til å stille krav til gjennomføring.
I møtet 27.06.2012 vedtok plan- og miljø å stille krav om at GB 35/34 og GB 35/36 skal dele
brygge og at GB 35/32 og 35/33 skal dele brygge innenfor det som er bygd i dag.
Dette kravet vedrørende brygger var et nytt forhold i planen som måtte ut på et offentlig
ettersyn. Begrenset offentlig ettersyn er gjennomført og det er det mottatt 3 tilbakemeldinger.
Disse er gjennomgått og vurdert nedenfor.
Saksutredning:
Knut Bakken datert 20.07.2012.
Bakken aksepterer ikke at kartet er endret ved at Nordstranda er tatt ut av reguleringsplanen,
samt at brygge ABB4 utgår og GB 35/ 33,34 og 36 skal dele brygge.
Bakken ønsker at kommunen begrunner dette med hvorfor Nordstranda er tatt ut og at brygge
ABB4 skal utgå.
Vurdering:
Det at område ved Nordstranda er tatt ut, er etter en dialog med Fylkesarkeologen. Dersom
Nordstranda ikke hadde vært tatt ut, så måtte man ha gjennomført arkeologiske registreringer
hvor kostnadene hadde blitt belastet hytteeierne. Området i Nordstranda er et område hvor man
med stor sannsynlighet vil finne kulturminner. Slik kulturminneloven er utformet, så har
Fylkeskommunen undersøkelsesplikt når en plan legges ut på høring. Dersom området ikke er
en del av reguleringsplanen, inntrer heller ikke undersøkelsesplikten. Området blir derfor
liggende i ro.
Det at brygge ABB4 er tatt ut av planen, er som følge av en løsning som er inngått mellom
administrasjonen i Søgne kommune og Fylkesmannen. Løsningen er et forslag og det er opp til
plan- og miljøutvalget å ta stilling til forslaget. Alternativet er mekling.

Jan Molland som har hytte på GB 35/33 og Roald Nilsen som har ubebygd hyttetomt på 35/36
datert 08.08.2012.
Hytteeierne vil anke plan- og miljøutvalgets vedtak. Man mener det er gjort usakelig/uholdbar
forskjellsbehandling mellom hytteeierne. En deling av bryggene vil skape en vesentlig byrde
for grunneierne av eksisterende brygger. Nevnte grunneiere ønsker at det legges opp til en
fjerde brygge, enten på øst,- eller vestsiden av neset.
Man vil derfor anmode plan- og miljø om å be Fylkesmannen kalle inn til mekling.

Astrid Flaen datert 13.08.2012.
Alle hytteeierne har rett til 2 parkeringsplasser i området som kalles ”Lasteplassen”. Dette står
på alle skjøtene.
Viser til Cowi sitt brev datert 25.06.2012. Grunneier føler administrasjonen ikke tar nok
hensyn til det kuperte terrenget i området rundt bryggene. Brygge ABB4 er plassert i et område
som vil gjøre terrenginngrepene minst mulig. Denne brygga vil løse bryggesituasjonen for de
to gjenværende hytter og de tre eksisterende brygger kan ligge og brukes som i dag. Ber derfor
politikerne om å gjøre en vurdering av hvilken løsning som ivaretar strandsonen på best mulig
måte.
Kommunen har pålagt grunneierne å rydde opp i forholdene ved å lage en ny reguleringsplan. I
følge Flaen er det naturlig at kostnadene fordeles likt mellom de 5 hytteeierne. Med unntak av
en liten sum, så har 3 av hytteeierne betalt plankostnadene i sin helhet. De 3 hytteeiere syntes
også det blir urettferdig at de to resterende hytteeiere har fått beskjed fra kommunen at får de
andre bryggeplass, så får dere også det. Flaen håper dette med kostnader kan ordnes opp i slik
at det blir likt fordelt.
Vurdering:
Vedrørende brygge ABB4, så er dette beskrevet under merknaden fra Bakken.
Når det gjelder dette med kostnader, så er dette en privat plan fremmet av hytteeierne selv. Det
er derfor hytteeierne som betaler konsulenten sine honorarer for å utarbeide planen. Hvordan
hytteeierne fordeler kostnadene seg i mellom, blir opp til dem å avgjøre. Dette er et forhold
kommunen ikke har noe med. På generelt grunnlag, så er det rimelig at de eiendommer som får
en velstandsøkning som følge av reguleringsplan, bør være med å dele kostnader. Det at hytter
kan selges med en godkjent bryggeplass, har mye å si for prisen ved et eventuelt salg.
Reguleringsplanen inneholder friområdet, offentlige parkeringsplasser og badeplass. Dette har
vært tanken hele tiden siden eksisterende plan ble laget på begynnelsen av 1990-tallet.
Dessverre så er ikke disse forholdene ordnet opp i. Derfor er disse tingene videreført i forslag
til ny plan. Kommunen ønsker fortsatt å sikre dette området for allmennheten og derfor er det
videreført i forslag til ny plan. Det er med andre ord ikke noen nye tiltak.
Konklusjon:
Det er rimelig klart at hytteeierne er veldig uenig i foreslåtte løsningen om å dele brygge 3
brygger på 5 hytter. Hytteeierne ønsker en fjerde brygge. Den foreslåtte bryggedeling vil
medføre terrenginngrep i forbindelse med at man må tilrettelegge for atkomst for nye
bryggebrukere.
Dersom man skal gå for en fjerde brygge, så vil innsigelsen fra Fylkesmannen datert
09.02.2012 fortsatt gjelde.
Det er derfor to alternative vedtak i saken. Det ene er å opprettholde bryggedeling slik som
foreslått i plan- og miljø 27.06.2012. Det andre er å ikke ta innsigelsen til følge og anmode
Fylkesmannen om å kalle kommunen inn til mekling.

Administrasjonen vil nå anbefale at plan- og miljøutvalget går for alternativet med mekling.
Rådmannens merknader:
Har ingen ytterligere merknader til saken.
Vedlegg
1 Merknader til fellesbryggene
2 Klage på plan- og miljøutvalgets forslag om deling av brygger
3 Merknad fra hytteeier Knut Bakken
4 Særutskrift - Merknadsbehandling - Områdereguleringsplan - Salbustø - Neverkilen
5 Områdeplan Neverkilen - revidert 100112
6 Reguleringsbestemmelser 100112
7 områdeplan - SALBUSTØ-NEVERKILEN 080612
8 Innsigelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder til reguleringsplan - Salbustø - Neverkilen

