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Av 27 representanter var 26 til stede inkludert møtende vararepresentanter. Ingen vararepresentant
møtte for Asle Jonas Holmen (AP). Møtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 26.08.13. Sakskartet
datert 21.08.13, omfattet PS 71/13-PS 79/12. Sak PS 73/13 ble ikke behandlet, da formannskapet i
møte 28.08.13 sendte saken tilbake til administrasjonen. Ingen merknader til innkalling eller
sakskart.
Kommunedelplan for sykkel
17.30 – 18.00: Orientering om kommunedelplan for sykkel v/ Ingvild Lindaas og Kristian Aas,
Statens vegvesen Region Sør.
Interpellasjoner
I forkant av behandlingen av oppsatte saker ble følgende interpellasjoner besvart:
Bernt Daland (FRP) Interpellasjon om eiendomsskatt og klagemuligheter.
Søgne kommunestyre med Arbeiderpartiet og Venstre i spissen vedtok 19/6-08 i sak K-45/08 å
innføre eiendomsskatt i Søgne kommune. I vedtaket står det at det skal gis bunnfradrag med kr
500000.- pr boenhet. Kommunestyret oppnevnte samme dag sakkyndig nemnd og sakkyndig
ankenemnd.
Fremskrittspartiet og Høyre stemte imot innføring av eiendomsskatten, men var dessverre i
mindretall. Søgne kommunestyre vedtok i 20/12-12 å øke bunnfradraget til
kr 600000.- pr boenhet. Sakkyndig nemnd har vedtatt retningslinjer som sier at
eiendomsskattegrunnlaget bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger.
For mange av Søgnes grunneiere, har forståelsen av hvordan takseringen skal utføres, vært i sterk
kontrast med oppfatningen til sakkyndig nemnd og klagenemnd
Et eksempel på dette er GB 13/19 fjelstrand på Langenes. Dette er en liten eiendom hvor det står
oppført 1 gammel sjøbod og 2 naust. Naustene er oppført som 2 separate boenheter. Byggene hadde
3 forskjellige eiere.
Eieren på et av naustene henvendte seg med et brev til Søgne kommune datert 18 juni 2009. Brevet
er slik jeg leser det en ydmyk anmodning til kommunen. En ydmyk anmodning på om skatten kan
fordeles på de 3 forskjellige eierne av byggene, og at teknisk verdi på byggene slik han oppfatter
faktagrunnlaget legges til grunn. Brevet har ikke innhold om at han mener taksten er for høy. Brevet
har heller ikke innhold som beskriver en klage.
22/10- 09 får han svar fra kommunen om at sakkyndig nemnd i møte har gjennomgått
faktagrunnlaget og klagen, og ikke finner grunnlag for å endre sitt tidligere standpunkt når det
gjelder den utskrevne eiendomsskatten. Saken vil videresendes til ankenemnda for endelig
avgjørelse. Svarbrevet avsluttes med at ankenemndas vedtak er endelig og ikke kan påklages videre.
Eneste mulighet for omgjøring er ved sivilt søksmål.
4/3-2010 får han et nytt brev fra kommunen hvor han opplyses om at sakkyndig klagenemnd har
behandlet klagen. Nemnda viser til at det i behandlingen er tatt utgangspunkt i de føringer som lov
om eiendomsskatt gir, og nemnda har etter en skjønnsmessig vurdering kommet til at

skattetakstgrunnlaget skal økes med 1 million kr. Klagenemndas vedtak henviser blant annet til at
klageren mener at taksten er for høy.
Han informeres fra kommunen om at nemndas vedtak er endelig, og at dette ikke kan overprøves.
Brevet fra kommunen avsluttes med henvisning til en høyesterettsdom, og andre dommer.
Situasjonen og saksgangen for denne sak, har for meg vært ukjent, frem til jeg våren 2013 leste
eiendomskattelisten som lå ute til offentlig ettersyn.
9 mars 2013 rettet jeg en henvendelse til kommunen, og ba om en vurdering på om det ikke skulle gis
fratrekk for de boenheter som var oppført på eiendommen. Denne henvendelsen rettet jeg til
kommunen fordi kommunens kartregister på internett viste flere boenheter på eiendommen, mens
skattelisten viste ingen boenheter.
Søgne kommune har etter denne henvendelse foretatt endring av skatteseddelen for denne
eiendommen. Eiendomskatteseddelen for GB 13/19 fjelstrand datert 18/7-13 viser nå at
bunnfradraget er økt med 1,2 millioner kroner, og personen som er innkrevd skatten har fått
godskrevet for mye innbetalt eiendomsskatt for 2013.
Jeg er glad for at Søgne kommune har tatt affære og ryddet opp i forholdet for 2013, men Søgne
kommune har ikke ryddet opp i for mye innbetalt eiendomskatt for 2009-2010-2011 og 2012.
Saken reiser flere prinsipielle sider som kan ha relevans for andre som forholder seg til Søgne
kommune. Jeg håper Søgne kommune kan endre praksis, og myke opp ordlyden i brevene sine, samt
supplere endelige vedtak med informasjon om at det finnes klagemulighet på endelige vedtak. Denne
klagemuligheten finnes hos sivilombudsmannen og er gratis. Jeg ønsker å stille ordfører følgende
spørsmål:
Er det en legal handling fra Søgne kommune, at et brev med forslag om endring av et vedtak, skal
behandles som en klage?
Vil ordfører ta initiativ til at:
Søgne kommune endrer praksis på ordlyden i brev som sendes til mennesker som får vedtak fattet
mot seg?
Vil ordfører ta initiativ til at:
Den som er innkrevd eiendomsskatt for GB 13/19 tilbakebetales med renter, for mye innbetalt
eiendomsskatt for 2009-2010-2011 og 2012 som Søgne kommune urettmessig har innkrevd, samt
ta initiativ til at andre som evt oppdager tilsvarende feil gis en god veiledning på hvordan
forholdet kan rettes opp?
Ordfører Åse Severinsen (H) svarte:
De 3 naustene som brukes som eksempel i interpellasjonen var alle oppført på samme gårds- og
bruksnummer (13/19). Registrert eneeier av GB 13/19 var den gang Gudrun Johansen.
Eiendomsskatteloven (§4) sier at eiendomsskatt skal skrives ut på de faste eiendommene ut fra
forholdene pr 1/1 i skatteåret. Til faste eiendommer regnes bl.a. bygninger og tomt som hører til,
brygger o.l. m.m.. Kommunen har derfor verdsatt eiendommen 13/19 med påstående bygninger og
brygge under ett.
I eiendomsregisteret er i dag 3 personer oppført som hjemmelsinnehavere. Hjemmelen ble
overført 18.12.2012. I praksis betyr dette at eiendommen eies i et sameie (Sameielovens regler
kommer da til anvendelse). Det er da opp til sameiet å fordele skatten mellom sameierne.

Alternativet er å dele opp eiendommen i 3 bruksnummer eller seksjonere eiendommen.
Kommunen vil da taksere de nye «eiendommene» og sende skattefaktura til den oppgitte eieren.
Kommunen oppfattet brevet datert 18. 06.2009 som en klage på eiendomsskattetaksten, jfr
anmodningen om å legge teknisk verdi til grunn for hvert av naustene. Saken ble derfor oversendt til
nemndbehandling.
Den 22.10.09 fikk «klager» melding om at sakkyndig nemd ikke hadde funnet grunnlag for å endre
sin fastsettelse av eiendomsskattetaksten. Det ble opplyst at saken var sendt til ankenemnda som på
fritt grunnlag kunne opprettholde taksten, sette den ned eller øke den. Videre ble det gitt en
saksopplysning om at ankenemndas vedtak er endelig og ikke kan påklages videre. Eneste mulighet
for omgjøring etter ankenemndas vedtak, vil være ved privat søksmål mot kommunen. Avslutningsvis
ble klager oppfordret til å gi beskjed dersom han ønsket å trekke klagen, dvs stanse
klagebehandlingen og la opprinnelig takst bli stående. Slik beskjed kom ikke, og saken ble derfor
videresendt til ankenemnda.
Ved brev av 04.03.10 ble klagenemdas vedtak meddelt. Etter å ha befart eiendommen ble
eiendomsskattetaksten økt fra kr 4 mill. til kr 5 mill.. Ankenemnda gjorde også oppmerksom på at eskatten i sin helhet ble utskrevet til hjemmelsinnehaver som den gang var Gudrun Johansen
alene.
Ved e-mail av 09.03.13 til eiendomsskattekontoret spør Bernt Daland om det er riktig at GB
13/19 ikke skal ha bunnfradrag.
Ved brev av 14.03.13 skrev eiendomsskattekontoret til Arealenheten og ba opplyst om noen av
bygningene på GB 13/19 var godkjent for beboelse og i tilfelle hvor mange. Samtidig opplyste
kontoret til Bernt Daland at e-skattetakseringen baserer seg på opplysninger fra matrikkelen.
Dersom eierne av GB 13/19 mener denne er feil, oppfordres de til å klage.
Den 19.06.13 fikk sameierne brev fra Arealenheten om at den nye, doble sjøbua på GB 13/19 var
godkjent for «kombinert bruk» noe som bl.a. innebærer 2 godkjent boenheter. Matrikkelen ville bli
rettet i samsvar med dette.
Den 18.07.13 skrev eiendomsskattekontoret til en av sameierne at Sakkyndig nemnd i møte hadde
besluttet at GB 13/19 skulle ha 2 bunnfradrag. Det ble samtidig gitt beskjed til kommunekassa om å
foreta de nødvendige korreksjoner i innkrevingen av e-skatten.
Når det gjelder de konkrete spørsmålene som interpellanten stiller, kan ikke ordføreren se at
administrasjonen har opptrådt klanderverdig når den har oppfattet brevet av 18.06.09 som en
klage. Avsenderen av brevet er dessuten gjort oppmerksom på at kommunen oppfattet
henvendelsen som en klage, er skriftlig gitt anledning til å trekke klagen/avslutte
klagebehandlingen.
Når det gjelder ordlyden i vedtaksbrev mener ordføreren at kommunen på en saklig måte må
opplyse om de føringer som lovverket gir med hensyn til klageadgang i den enkelte sak.
Sivilombudsmannen er ikke noe formelt klageorgan i den forstand at han kan endre på vedtak
fattet i kommunen. Sivilombudsmannen kan bare uttale kritikk over kommunale vedtak eller
bekrefte at «ting» har gått riktig for seg i den kommunale behandlingen.
Med hensyn til det siste spørsmålet, forutsetter ordføreren at det som etter regelverket er betalt
for mye i eiendomsskatt, blir tilbakebetalt skatteyter.
Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Åse R. Severinsen
Ordfører
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Rådgiver

Saksnr

Innhold

PS 71/13

Godkjenning av protokoll fra møte 20.06.2013

PS 72/13

Sentrumsnær lysløype

PS 73/13

Ekspropriasjon av rettigheter til anleggelse av ny strandsti på Åros i
Søgne - GB 20/26

PS 74/13

Avfallsplan - Avfall sør husholdning - 2013 -2016

PS 75/13

Revisjon av avtale om felles kloakkrenseanlegg for Søgne og
Songdalen

PS 76/13

Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles
interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for
nyankomne innvandrere

PS 77/13

Uttalelse fra Søgne kommune til planforslag til regionalplan for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet 2014 - 2020

PS 78/13

Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i
Åpenhetsindeksen

PS 79/13

Behandling av forslag til forskrift om båndtvang for hund og
hundehold, Søgne kommune, Vest-Agder

U.off.

PS 71/13 Godkjenning av protokoll fra møte 20.06.2013
Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 20.06.2013.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2013
Behandling:
Ingen merknader

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte 20.06.2013.

PS 72/13 Sentrumsnær lysløpe
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
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 Eldrerådet - 12.8.2013
Behandling:
Til behandling foreligger rådmannens forslag til vedtak.
Eldrerådet opprettholder tidligere innstilling.

Innstilling:
Eldrerådet innstiller til kommunestyret å velge alternativet Fåmyråsen som lyssatt turløype.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 13.8.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Rådet opprettholder tidligere innstilling og støtter rådmannens forslag til innstilling.

Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
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 - 28.08.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling:
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.
Søgne kommune bes å utrede og å gå i dialog med Vest-Agder fylkeskommune for å søke om
tilskudd til en friluftspark/aktivitetspark.
Repr.Andresen (H) fremmet forslag likelydende forslag fra Høyre i tjenesteutvalget:
1. Kommunestyre vedtar etter en samlet vurdering, at Kvernhusløypa lyssettes.
2. Nåværende trase beholdes med hovedsakelig same standard som dagens løype. (Ingen utvidelse.)
3. Realiseringen i samsvar med punkt 1, samt finansiering, vil bli lagt frem som en egen sak i
kommunestyret.
4. Det forutsettes at det oppnås avtale med grunneierne og at erstatning skjer ved minnelig avtale.
Repr. Kleivset (KRF ) fremmet følgende endring ( i kursiv) i punkt 3 i tjenesteutvalgets innstilling:
Søgne kommune bes å utrede og å gå i dialog med Vest-Agder fylkeskommune og Midt Agder
friluftsråd for å søke om tilskudd til en friluftspark/aktivitetspark.
Votering:
Høyre sitt forslag satt opp mot tjenesteutvalgets med endring fra KRF. Høyre sitt forslag vedtatt med
4 stemmer (H, V) mot 3 stemmer (AP, Uavh, KRF)
Innstilling:
1. Kommunestyre vedtar etter en samlet vurdering, at Kvernhusløypa lyssettes.
2. Nåværende trase beholdes med hovedsakelig same standard som dagens løype. (Ingen
utvidelse.)
3. Realiseringen i samsvar med punkt 1, samt finansiering, vil bli lagt frem som en egen sak
i kommunestyret.
4. Det forutsettes at det oppnås avtale med grunneierne og at erstatning skjer ved minnelig
avtale.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2013
Behandling:
Repr. Kjelland Larsen (AP) stilte spørsmål ved sin habilitet da søster er en av grunneierne. Representanten ble
enstemmig vurdert som inhabil, og fratrådte møtet. Ingen vara møtte for representanten. 25 representanter til
stedet under behandlingen.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
1. Kommunestyre vedtar etter en samlet vurdering, at Kvernhusløypa lyssettes.
2. Nåværende trase beholdes med hovedsakelig same standard som dagens løype. (Ingen utvidelse.)
3. Realiseringen i samsvar med punkt 1, samt finansiering, vil bli lagt frem som en egen sak i
kommunestyret.
4. Det forutsettes at det oppnås avtale med grunneierne og at erstatning skjer ved minnelig avtale.

Repr. Eikeland (FRP) fremmet forslag likelydende alternativt forslag i tjenesteutvalget:
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.
Søgne kommune bes å utrede og å gå i dialog med Vest-Agder fylkeskommune for å søke om tilskudd til en
friluftspark/aktivitetspark.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet tilleggsforslag til FRP sitt forslag:
Kommunestyret ber administrasjonen bringe inn Midt Agder friluftsråd i prosjektet.
Repr. Berge (V) fremmet utsettelsesforslag:
Kommunestyret ønsker ikke at noen av de 2 lysløypeforslagene realiseres i henhold til nåværende
saksfremstilling.
1. For å oppnå realisering av lyssatt løype vil det være hensiktsmessig med en ny gjennomgang av
saken. Spesielt viktig å få til en positiv innstilling fra grunneierne
2. Med henvisning til punkt 1 velges syv representanter valgt av og blant kommunestyrets medlemmer til
styringsgruppe:
 3 fra tjenesteutvalget
 2 fra plan- og miljøutvalget
 2 fra formannskapet

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:




Venstre sitt utsettelsesforslag vedtatt med 17 stemmer (H, V, AP (4), SV) mot 8 stemmer (KRF, SP,
FRP).
Øvrige forslag ble dermed ikke votert over.

Vedtak:
Kommunestyret ønsker ikke at noen av de 2 lysløypeforslagene realiseres i henhold til nåværende
saksfremstilling.
1. For å oppnå realisering av lyssatt løype vil det være hensiktsmessig med en ny gjennomgang av
saken. Spesielt viktig å få til en positiv innstilling fra grunneierne
2. Med henvisning til punkt 1 velges syv representanter valgt av og blant kommunestyrets
medlemmer til styringsgruppe:
 3 fra tjenesteutvalget
 2 fra plan- og miljøutvalget
 2 fra formannskapet

PS 73/13 Ekspropriasjon av rettigheter til anleggelse av ny strandsti på Åros i
Søgne - GB 20/26
Rådmannens forslag til vedtak:
For fullføring av strandstien på Åros i Søgne vedtar kommunestyret å ekspropriere
rettighet til å anlegge sti med tilhørende anlegg over GB 20/26 i Søgne i henhold til
vedtatt reguleringsplan for Strandsti Ytre Åros. Til fastsettelse av erstatningen begjærer
kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som fullføringen av strandstien har stor betydning for det allmenne friluftslivet,
vedtar kommunestyret å søke Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til
forhåndstiltredelse.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
For fullføring av strandstien på Åros i Søgne vedtar kommunestyret å ekspropriere rettighet til å
anlegge sti med tilhørende anlegg over GB 20/26 i Søgne i henhold til vedtatt reguleringsplan for
Strandsti Ytre Åros.
Til fastsettelse av erstatningen begjærer kommunen snarest mulig rettslig skjønn.
Etter som fullføringen av strandstien har stor betydning for det allmenne friluftslivet, vedtar
kommunestyret å søke Fylkesmannen i Vest-Agder om samtykke til forhåndstiltredelse.
Repr. Andresen (H) fremmet utsettelsesforslag:
Saken utsettes. Ordfører søker å finne en minnelig ordning med grunneier. Avklaring forelegges
formannskapet i neste møte.
Votering:
Høyre sitt utsettelsesforslag vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemmer(KRF). Rådmannens forslag til
vedtak ble ikke votert over.
Innstilling:
Saken utsettes. Ordfører søker å finne en minnelig ordning med grunneier. Avklaring forelegges
formannskapet i neste møte.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2013
Behandling:
Saken ikke behandlet da saken ble sendt tilbake til administrasjonen i formannskapet 28.08.13.

PS 74/13 Avfallsplan - Avfall sør husholdning - 2013 -2016
Rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar vedlagt forslag til Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 20132016.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
Repr. Berge (V) inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør. Repr. Bakke (AP) tiltrådte møtet.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar vedlagt forslag til Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 20132016.
Repr. Andresen (H) fremmet tilleggsforslag til rådmannens vedtak:
Med følgende merknad:
 Helårlig renovasjon for fritidsboliger kan ikke innføres før politisk vedtak i angjeldende
kommune foreligger
 Delmål 2 søkes å oppnå en materialgjenvinningsgrad på 70%
Rådmannens forslag med merknader fra Høyre enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Formannskapet innstiller til kommunestyret:
1. Søgne kommune vedtar vedlagt forslag til Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 20132016.
Med følgende merknad:
 Helårlig renovasjon for fritidsboliger kan ikke innføres før politisk vedtak i angjeldende
kommune foreligger
 Delmål 2 søkes å oppnå en materialgjenvinningsgrad på 70%

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2013
Behandling:
Repr. Berge (V) inhabil da han sitter i styret i Avfall Sør. Repr. Hellum (V) møtte for representanten.
Til behandling forelå formannskapets innstilling:
2. Søgne kommune vedtar vedlagt forslag til Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013-2016.
Med følgende merknad:



Helårlig renovasjon for fritidsboliger kan ikke innføres før politisk vedtak i angjeldende kommune
foreligger
Delmål 2 søkes å oppnå en materialgjenvinningsgrad på 70%

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:




Formannskapets innstilling punkt 1. enstemmig vedtatt.
Første kulepunkt i formannskapets innstiling enstemmig vedtatt
Andre kulepunkt i formannskapets innstiling fikk ingen stemmer

Vedtak:
1. Søgne kommune vedtar vedlagt forslag til Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013-2016.
Med følgende merknad:


Helårlig renovasjon for fritidsboliger kan ikke innføres før politisk vedtak i angjeldende
kommune foreligger

PS 75/13 Revisjon av avtale om felles kloakkrenseanlegg for Søgne og Songdalen
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale om drift av felles avløpsanlegg for kommunene Søgne og
Songdalen vedtas og gjøres gjeldende fra det tidspunkt den er vedtatt i begge kommunestyrene.
2. Rådmannen delegeres fullmakt til å signere avtalen.
3. Søgne kommune kjøper ut Songdalen kommune fra eiendom GB 23/727 i Søgne.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.
Innstilling:
1. Vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale om drift av felles avløpsanlegg for kommunene
Søgne og Songdalen vedtas og gjøres gjeldende fra det tidspunkt den er vedtatt i begge
kommunestyrene.
2. Rådmannen delegeres fullmakt til å signere avtalen.
3. Søgne kommune kjøper ut Songdalen kommune fra eiendom GB 23/727 i Søgne.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2013
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Vedlagte forslag til ny samarbeidsavtale om drift av felles avløpsanlegg for kommunene Søgne og
Songdalen vedtas og gjøres gjeldende fra det tidspunkt den er vedtatt i begge kommunestyrene.
2. Rådmannen delegeres fullmakt til å signere avtalen.
3. Søgne kommune kjøper ut Songdalen kommune fra eiendom GB 23/727 i Søgne.

PS 76/13 Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles
interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne
innvandrere
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Vedlagte forslag til samarbeidavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om
grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere vedtas og gjøres gjeldende fra
det tidspunkt den er vedtatt i begge kommunestyrene.
2. Gjeldende avtale, jf. kommunestyresak 34/08 den 30.04.2008, opphører fra samme tidspunkt.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
1. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om grunnleggende
norskopplæring for nyankomne innvandrere vedtas og gjøres gjeldende fra det tidspunkt den er
vedtatt i begge kommunestyrene.
2. Gjeldende avtale, jf. kommunestyresak 34/08 den 30.04.2008, opphører fra samme tidspunkt.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2013
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om grunnleggende
norskopplæring for nyankomne innvandrere vedtas og gjøres gjeldende fra det tidspunkt den er
vedtatt i begge kommunestyrene.
2. Gjeldende avtale, jf. kommunestyresak 34/08 den 30.04.2008, opphører fra samme tidspunkt.

PS 77/13 Uttalelse fra Søgne kommune til planforslag til regionalplan for idrett,
friluftsliv og fysisk aktivitet 2014 - 2020
Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune avgir følgende uttalelse:
Søgne kommune ser positivt på at planforslaget har hovedfokus på å få befolkningen til å bevege seg
mer ved at satsingen på hverdagsaktivitet økes og at tilrettelegging av fritidsaktiviteter i nærmiljøet
styrkes.
Søgne kommune mener at skolen vil være en særs viktig aktør for å øke den fysiske aktiviteten blant
barn og ungdom og at utsagnet ”barn skal stimuleres til fysisk aktivitet i skoletiden” bør komme til
uttrykk i planforslaget.
Søgne kommune mener også at leirskoler og naturskoler kan være et virkemiddel til å få flere barn
og ungdom til å bevege seg ute i skog og mark.
De kommunale idrettsrådene bør påta seg en rolle som ”begeistringsagenter” for planforsalgets
visjon og hovedmål.
Søgne kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen som kan styrke kommunens satsing
på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Fylkeskommunen bør gi støtte til opparbeidelse av turstier og turveier i tilknytning til boområdene.
Fylkeskommunen bør lage en felles mal for skilt og infotavler og nettbaserte kart med informasjon.
Etablere en fylkeskommunal tilskuddsordning til merking av turløyper og turstier.
Fylkeskommunen bør ha sterkt fokus på sikring av nye verdifulle arealer til friluftsformål.
Fylkeskommunen må være en viktig samarbeidspartner i forhold til interkommunale friluftsråd.
Fylkeskommunen bør i samarbeid med kommunene og friluftsrådene, være en aktiv markedsfører av
mulighetene for utøvelse av friluftsliv i fylket.
Vedtatt arealbruk i Kommuneplanens arealdel og i Regional plan for Kristiansand-regionen skal gå
foran temakartene om regionalt viktige friluftsområder.
Søgne kommune ser positivt på planforslaget ang. folkehelsefokuset.
Søgne kommune i samarbeid med fylkeskommunen er positiv til å etablere en utstyrssentral.
Kommuneplanens arealdel og Regional plan for Kristiansand-regionen må legges til grunn for
utarbeidelsen av temakart for regionalt viktige friluftsområder.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Søgne kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen som kan styrke kommunens
satsing på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Søgne kommune ber om å bli vurdert som lokaliseringssted for en regional friidrettshall. Dette
kan være aktuelt i forbindelse med eventuell bygging av ny videregående skole i Søgne.
Repr. Andresen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:
Vedtatt arealbruk i Kommuneplanens arealdel, kommunedelsplaners, reguleringsplaners samt
bebyggelseplaners arealdeler og i Regional plan for Kristiansand-regionen skal gå foran
temakartene om regionalt viktige friluftsområder.

Votering:
Votering over repr. Kjelland Larsen (AP) tilleggsforslag:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak for rådmannens forslag med repr. Kjelland Larsens (AP)
tilleggsforslag.
Votering over repr. Andresens (H) tilleggsforslag:
Formannskapet fattet enstemmig vedtak for rådmannens forslag med repr. Andresens (H)
tilleggsforslag.
Formannskapet innstiller således til kommunestyret:
Innstilling:
Søgne kommune avgir følgende uttalelse:
Søgne kommune ser positivt på at planforslaget har hovedfokus på å få befolkningen til å
bevege seg mer ved at satsingen på hverdagsaktivitet økes og at tilrettelegging av
fritidsaktiviteter i nærmiljøet styrkes.

Søgne kommune mener at skolen vil være en særs viktig aktør for å øke den fysiske aktiviteten
blant barn og ungdom og at utsagnet ”barn skal stimuleres til fysisk aktivitet i skoletiden” bør
komme til uttrykk i planforslaget.
Søgne kommune mener også at leirskoler og naturskoler kan være et virkemiddel til å få flere
barn og ungdom til å bevege seg ute i skog og mark.
De kommunale idrettsrådene bør påta seg en rolle som ”begeistringsagenter” for
planforsalgets visjon og hovedmål.
Søgne kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen som kan styrke kommunens
satsing på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Søgne kommune ber om å bli vurdert som lokaliseringssted for en regional friidrettshall.
Dette kan være aktuelt i forbindelse med eventuell bygging av ny videregående skole i Søgne.
Fylkeskommunen bør gi støtte til opparbeidelse av turstier og turveier i tilknytning til
boområdene.
Fylkeskommunen bør lage en felles mal for skilt og infotavler og nettbaserte kart med
informasjon.
Etablere en fylkeskommunal tilskuddsordning til merking av turløyper og turstier.
Fylkeskommunen bør ha sterkt fokus på sikring av nye verdifulle arealer til friluftsformål.
Fylkeskommunen må være en viktig samarbeidspartner i forhold til interkommunale
friluftsråd.
Fylkeskommunen bør i samarbeid med kommunene og friluftsrådene, være en aktiv
markedsfører av mulighetene for utøvelse av friluftsliv i fylket.
Vedtatt arealbruk i Kommuneplanens arealdel, kommunedelsplaners, reguleringsplaners
samt bebyggelseplaners arealdeler og i Regional plan for Kristiansand-regionen skal gå foran
temakartene om regionalt viktige friluftsområder.
Søgne kommune ser positivt på planforslaget ang. folkehelsefokuset.
Søgne kommune i samarbeid med fylkeskommunen er positiv til å etablere en utstyrssentral.
Kommuneplanens arealdel og Regional plan for Kristiansand-regionen må legges til grunn for
utarbeidelsen av temakart for regionalt viktige friluftsområder.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 19.6.2013

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til innstilling.
Oscar Lohne, H, fremmet formannskapets forslag til innstilling.
Anniken Gray, Ap, fremmet tilleggsforslag: «Tjenesteutvalget ber om at administrasjonen er mer
oppmerksomme på saker som bør behandles i eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Tjenesteutvalget beklager at denne saken ikke har blitt behandlet i de to rådene.»
Ellers ingen merknader.

Votering:
Formannskapets forslag, med tilleggsforslag fra Anniken Gray, enstemmig vedtatt.

Tjenesteutvalgets innstilling:
Tjenesteutvalget ber om at administrasjonen er mer oppmerksomme på saker som bør behandles i eldrerådet
og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tjenesteutvalget beklager at denne saken ikke har blitt
behandlet i de to rådene.

Søgne kommune avgir følgende uttalelse:
Søgne kommune ser positivt på at planforslaget har hovedfokus på å få befolkningen til å bevege seg mer ved
at satsingen på hverdagsaktivitet økes og at tilrettelegging av fritidsaktiviteter i nærmiljøet styrkes.
Søgne kommune mener at skolen vil være en særs viktig aktør for å øke den fysiske aktiviteten blant barn og
ungdom og at utsagnet ”barn skal stimuleres til fysisk aktivitet i skoletiden” bør komme til uttrykk i
planforslaget.
Søgne kommune mener også at leirskoler og naturskoler kan være et virkemiddel til å få flere barn og ungdom
til å bevege seg ute i skog og mark.
De kommunale idrettsrådene bør påta seg en rolle som ”begeistringsagenter” for planforslagets visjon og
hovedmål.
Søgne kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen som kan styrke kommunens satsing på
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Søgne kommune ber om å bli vurdert som lokaliseringssted for en regional friidrettshall. Dette kan være
aktuelt i forbindelse med eventuell bygging av ny videregående skole i Søgne.
Fylkeskommunen bør gi støtte til opparbeidelse av turstier og turveier i tilknytning til boområdene.
Fylkeskommunen bør lage en felles mal for skilt og infotavler og nettbaserte kart med informasjon.
Etablere en fylkeskommunal tilskuddsordning til merking av turløyper og turstier.
Fylkeskommunen bør ha sterkt fokus på sikring av nye verdifulle arealer til friluftsformål.
Fylkeskommunen må være en viktig samarbeidspartner i forhold til interkommunale friluftsråd.
Fylkeskommunen bør i samarbeid med kommunene og friluftsrådene, være en aktiv markedsfører av
mulighetene for utøvelse av friluftsliv i fylket.
Vedtatt arealbruk i Kommuneplanens arealdel, kommunedelplaners, reguleringsplaners samt
bebyggelsesplaners arealdeler og i Regional plan for Kristiansandsregionen skal gå foran temakartene om
regionalt viktige friluftsområder.

Søgne kommune ser positivt på planforslaget ang. folkehelsefokuset.
Søgne kommune i samarbeid med fylkeskommunen er positiv til å etablere en utstyrssentral.
Kommuneplanens arealdel og Regional plan for Kristiansandsregionen må legges til grunn for utarbeidelsen
av temakart for regionalt viktige friluftsområder.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.
Saksbehandler Magne Haugland orienterte at det var mottatt e-post 20.06.13 som opplyste at
høringsfristen var utsatt til 15.09.13. Det betyr at saken kan sendes til behandling i eldrerådet og
rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne før behandling i kommunestyret.
Ordfører (H) fremmet utsettelsesforslag.
Votering over utsettelsesforslag:
Kommunestyret fattet enstemmig vedtak for ordførers (H) utsettelsesforslag.

Vedtak:
Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen for behandling i eldrerådet og rådet for
mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Saksprotokoll i Eldrerådet - 12.8.2013
Behandling:
Til behandling foreligger rådmannens forslag til vedtak.
Ingen merknader.

Innstilling:
Søgne kommune ser positivt på at planforslaget har hovedfokus på å få befolkningen til å bevege seg mer ved
at satsingen på hverdagsaktivitet økes og at tilrettelegging av fritidsaktiviteter i nærmiljøet styrkes.
Søgne kommune mener at skolen vil være en særs viktig aktør for å øke den fysiske aktiviteten blant barn og
ungdom og at utsagnet ”barn skal stimuleres til fysisk aktivitet i skoletiden” bør komme til uttrykk i
planforslaget.
Søgne kommune mener også at leirskoler og naturskoler kan være et virkemiddel til å få flere barn og ungdom
til å bevege seg ute i skog og mark.
De kommunale idrettsrådene bør påta seg en rolle som ”begeistringsagenter” for planforslagets visjon og
hovedmål.
Søgne kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen som kan styrke kommunens satsing på
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Søgne kommune ber om å bli vurdert som lokaliseringssted for en regional friidrettshall. Dette kan være
aktuelt i forbindelse med eventuell bygging av ny videregående skole i Søgne.
Fylkeskommunen bør gi støtte til opparbeidelse av turstier og turveier i tilknytning til boområdene.
Fylkeskommunen bør lage en felles mal for skilt og infotavler og nettbaserte kart med informasjon.
Etablere en fylkeskommunal tilskuddsordning til merking av turløyper og turstier.
Fylkeskommunen bør ha sterkt fokus på sikring av nye verdifulle arealer til friluftsformål.
Fylkeskommunen må være en viktig samarbeidspartner i forhold til interkommunale friluftsråd.
Fylkeskommunen bør i samarbeid med kommunene og friluftsrådene, være en aktiv markedsfører av
mulighetene for utøvelse av friluftsliv i fylket.
Vedtatt arealbruk i Kommuneplanens arealdel, kommunedelplaners, reguleringsplaners samt
bebyggelsesplaners arealdeler og i Regional plan for Kristiansandsregionen skal gå foran temakartene om
regionalt viktige friluftsområder.
Søgne kommune ser positivt på planforslaget ang. folkehelsefokuset.
Søgne kommune i samarbeid med fylkeskommunen er positiv til å etablere en utstyrssentral.
Kommuneplanens arealdel og Regional plan for Kristiansandsregionen må legges til grunn for utarbeidelsen
av temakart for regionalt viktige friluftsområder.

Saksprotokoll i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 13.8.2013
Behandling:
Til behandling forelå Tjenesteutvalgets forslag til innstilling.
Ingen merknader.

Innstilling:
Søgne kommune avgir følgende uttalelse:

Søgne kommune ser positivt på at planforslaget har hovedfokus på å få befolkningen til å bevege seg mer ved
at satsingen på hverdagsaktivitet økes og at tilrettelegging av fritidsaktiviteter i nærmiljøet styrkes.
Søgne kommune mener at skolen vil være en særs viktig aktør for å øke den fysiske aktiviteten blant barn og
ungdom og at utsagnet ”barn skal stimuleres til fysisk aktivitet i skoletiden” bør komme til uttrykk i
planforslaget.
Søgne kommune mener også at leirskoler og naturskoler kan være et virkemiddel til å få flere barn og ungdom
til å bevege seg ute i skog og mark.
De kommunale idrettsrådene bør påta seg en rolle som ”begeistringsagenter” for planforslagets visjon og
hovedmål.
Søgne kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen som kan styrke kommunens satsing på
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Søgne kommune ber om å bli vurdert som lokaliseringssted for en regional friidrettshall. Dette kan være
aktuelt i forbindelse med eventuell bygging av ny videregående skole i Søgne.
Fylkeskommunen bør gi støtte til opparbeidelse av turstier og turveier i tilknytning til boområdene.
Fylkeskommunen bør lage en felles mal for skilt og infotavler og nettbaserte kart med informasjon.
Etablere en fylkeskommunal tilskuddsordning til merking av turløyper og turstier.
Fylkeskommunen bør ha sterkt fokus på sikring av nye verdifulle arealer til friluftsformål.
Fylkeskommunen må være en viktig samarbeidspartner i forhold til interkommunale friluftsråd.
Fylkeskommunen bør i samarbeid med kommunene og friluftsrådene, være en aktiv markedsfører av
mulighetene for utøvelse av friluftsliv i fylket.
Vedtatt arealbruk i Kommuneplanens arealdel, kommunedelplaners, reguleringsplaners samt
bebyggelsesplaners arealdeler og i Regional plan for Kristiansandsregionen skal gå foran temakartene om
regionalt viktige friluftsområder.
Søgne kommune ser positivt på planforslaget ang. folkehelsefokuset.
Søgne kommune i samarbeid med fylkeskommunen er positiv til å etablere en utstyrssentral.
Kommuneplanens arealdel og Regional plan for Kristiansandsregionen må legges til grunn for utarbeidelsen
av temakart for regionalt viktige friluftsområder.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2013
Behandling:
Tjenesteutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søgne kommune avgir følgende uttalelse:
Søgne kommune ser positivt på at planforslaget har hovedfokus på å få befolkningen til å bevege seg mer ved
at satsingen på hverdagsaktivitet økes og at tilrettelegging av fritidsaktiviteter i nærmiljøet styrkes.
Søgne kommune mener at skolen vil være en særs viktig aktør for å øke den fysiske aktiviteten blant barn og
ungdom og at utsagnet ”barn skal stimuleres til fysisk aktivitet i skoletiden” bør komme til uttrykk i

planforslaget.
Søgne kommune mener også at leirskoler og naturskoler kan være et virkemiddel til å få flere barn og ungdom
til å bevege seg ute i skog og mark.
De kommunale idrettsrådene bør påta seg en rolle som ”begeistringsagenter” for planforslagets visjon og
hovedmål.
Søgne kommune ønsker samarbeidsavtale med fylkeskommunen som kan styrke kommunens satsing på
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
Søgne kommune ber om å bli vurdert som lokaliseringssted for en regional friidrettshall. Dette kan være
aktuelt i forbindelse med eventuell bygging av ny videregående skole i Søgne.
Fylkeskommunen bør gi støtte til opparbeidelse av turstier og turveier i tilknytning til boområdene.
Fylkeskommunen bør lage en felles mal for skilt og infotavler og nettbaserte kart med informasjon.
Etablere en fylkeskommunal tilskuddsordning til merking av turløyper og turstier.
Fylkeskommunen bør ha sterkt fokus på sikring av nye verdifulle arealer til friluftsformål.
Fylkeskommunen må være en viktig samarbeidspartner i forhold til interkommunale friluftsråd.
Fylkeskommunen bør i samarbeid med kommunene og friluftsrådene, være en aktiv markedsfører av
mulighetene for utøvelse av friluftsliv i fylket.
Vedtatt arealbruk i Kommuneplanens arealdel, kommunedelplaners, reguleringsplaners samt
bebyggelsesplaners arealdeler og i Regional plan for Kristiansandsregionen skal gå foran temakartene om
regionalt viktige friluftsområder.
Søgne kommune ser positivt på planforslaget ang. folkehelsefokuset.
Søgne kommune i samarbeid med fylkeskommunen er positiv til å etablere en utstyrssentral.
Kommuneplanens arealdel og Regional plan for Kristiansandsregionen må legges til grunn for utarbeidelsen
av temakart for regionalt viktige friluftsområder.

PS 78/13 Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i
Åpenhetsindeksen
Rådmannens forslag til vedtak:
De tiltak som er blitt iverksatt for å forbedre åpenhetsindeksen for Søgne kommune tas til
orientering og det gis tilslutning til de tiltak som foreslås.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 18.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Administrasjonsutvalget innstiller enstemmig:

Innstilling:
Kommunestyret tar til orientering og det gis tilslutning til de tiltak som foreslås for å forbedre
åpenhetsindeksen for Søgne kommune.

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.08.2013
Behandling:
Administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret tar til orientering og det gis tilslutning til de tiltak som foreslås for å forbedre
åpenhetsindeksen for Søgne kommune.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2013
Behandling:
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret tar til orientering og det gis tilslutning til de tiltak som foreslås for å forbedre
åpenhetsindeksen for Søgne kommune.
Repr. Daland (FRP) sitt oversendelsesforslag enstemmig vedtatt:
Kommunestyret ber rådmannen vurdere følgende:
For å sikre pressen en god og stabil tilgang til saksdokumenter, oppretter Søgne kommune i løpet av
høsten 2013 egne brukerkontoer for aktuell presse i goodreader/Pdf-Eexpert eller tilsvarende.
Formålet med dette er å sikre pressen stabil og god tilgang til offentlige saksdokumenter/prtokoller på
samme tidspunkt som politikerne.

PS 79/13 Behandling av forslag til forskrift om båndtvang for hund og
hundehold, Søgne kommune, Vest-Agder
Rådmannens forslag til vedtak:
Forskrift om båndtvang for hund og hundehold, Søgne kommune, Vest-Agder vedtas som foreslått
med hjemmel i følgende lover og forskrifter:









Lov 4. juli 2003 nr 74 om hundehold §6, §9 og §11
FOR-2007-12-21-1630 om verneplan for skog. Vedlegg1. Torjusheia naturreservat, Søgne kommune, VestAgder
FOR-2005-04-29-388 om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, Kristiansand, Søgne og Mandal kommuner,
Vest-Agder
FOR-1996-06-21-650 om fredning av Lyngbudalen naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1988-11-10-910 om fredning av Lohnetjønn naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1980-03-28-65 om fredning av Sognvaar, Hellersøya og Kubbøya, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1980-03-28-64 om fredning for Herøya naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1980-03-28-63 om fredning for Store Lyngholmen naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder






FOR-1978-12-22-29 om vern for Lunde naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1978-12-22-28 om vern for Store Øygarden naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1978-12-22-27 om vern for Låveheia naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1946-05-03-8 om fredning av fuglelivet, Kubbøya, Søgne kommune, Vest-Agder

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 26.06.2013
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.
Plan- og miljøutvalget fattet enstemmig vedtak og innstiller slik til kommunestyret:

Innstilling:
Forskrift om båndtvang for hund og hundehold, Søgne kommune, Vest-Agder vedtas som
foreslått med hjemmel i følgende lover og forskrifter:













Lov 4. juli 2003 nr 74 om hundehold §6, §9 og §11
FOR-2007-12-21-1630 om verneplan for skog. Vedlegg1. Torjusheia naturreservat, Søgne kommune,
Vest-Agder
FOR-2005-04-29-388 om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, Kristiansand, Søgne og Mandal
kommuner, Vest-Agder
FOR-1996-06-21-650 om fredning av Lyngbudalen naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1988-11-10-910 om fredning av Lohnetjønn naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1980-03-28-65 om fredning av Sognvaar, Hellersøya og Kubbøya, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1980-03-28-64 om fredning for Herøya naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1980-03-28-63 om fredning for Store Lyngholmen naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1978-12-22-29 om vern for Lunde naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1978-12-22-28 om vern for Store Øygarden naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1978-12-22-27 om vern for Låveheia naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1946-05-03-8 om fredning av fuglelivet, Kubbøya, Søgne kommune, Vest-Agder

Saksprotokoll i Kommunestyret - 29.08.2013
Behandling:
Plan- og miljøutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forskrift om båndtvang for hund og hundehold, Søgne kommune, Vest-Agder vedtas som
foreslått med hjemmel i følgende lover og forskrifter:














Lov 4. juli 2003 nr 74 om hundehold §6, §9 og §11
FOR-2007-12-21-1630 om verneplan for skog. Vedlegg1. Torjusheia naturreservat, Søgne kommune,
Vest-Agder
FOR-2005-04-29-388 om Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde, Kristiansand, Søgne og Mandal
kommuner, Vest-Agder
FOR-1996-06-21-650 om fredning av Lyngbudalen naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1988-11-10-910 om fredning av Lohnetjønn naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1980-03-28-65 om fredning av Sognvaar, Hellersøya og Kubbøya, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1980-03-28-64 om fredning for Herøya naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1980-03-28-63 om fredning for Store Lyngholmen naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1978-12-22-29 om vern for Lunde naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1978-12-22-28 om vern for Store Øygarden naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1978-12-22-27 om vern for Låveheia naturreservat, Søgne kommune, Vest-Agder
FOR-1946-05-03-8 om fredning av fuglelivet, Kubbøya, Søgne kommune, Vest-Agder

