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Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar at en sentrumsnær lysløype legges til Fåmyra.
Forutsetningen for å realisere lysløypen, er at en oppnås frivillig skriftlig avtale med samtlige
grunneiere som blir direkte berørt av anlegget.
Administrasjonen gis i oppdrag å arbeide videre med planlegging, og mulige finansieringer av
løypa.
Administrasjonen legger fram en ny sak for kommunestyret i forbindelse med
budsjettbehandlingen for 2015.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret fattet i møte 20.06.13, sak 66/13 følgende vedtak:
Kommunestyret vedtar etter en samlet vurdering, at en sentrumsnær lysløype legges til
Fåmyra. Det forutsetter at det kan oppnås avtale med grunneierne og at erstatning for grunn
enten skjer ved minnelig avtale eller ved avtaleskjønn.
Kommunestyret ber administrasjonen gjøre nødvendige forberedelser slik at prosjektet om
mulig kan gjennomføres som et spillemiddelprosjekt i 2014/15.
Søgne kommune bes å utrede og å gå i dialog med Vest-Agder fylkeskommune for å søke om
tilskudd til en friluftspark/aktivitetspark.
Kommunestyret fattet i møte 29.08.13 PS 72/12 følgende 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»

Saksutredning:
Følgende politikere ble valgt inn i gruppa:
Torfinn Kleivset KRF (leder), Christian Eikeland FRP, Erik Langeland H, Tone Pettersen V,
Jørund Try SP, Per Kjær SV, Solveig Kjelland Larsen AP.
Styringsgruppa har gjennomført 4 møter sammen med administrasjonen. I tillegg er det
gjennomført flere forhandlingsmøter med grunneiere til Kvernhusløypa og til Fåmyrløypa.
Resultatet av forhandlingene ble som følger:
Kvernhusløypa
Det ble oppnådd enighet med alle grunneierne med unntak av èn.
Fåmyra
Samtlige grunneiere har gitt sin samtykke til at det kan bygges lysløype i Fåmyra i henhold til
de planene som har vært fremlagt kommunestyret.
Styringsgruppa bestemte i siste møte, 02.04.14, å legge fram en sak for kommunestyret med
anbefaling om å legge en eventuell lysløype til Fåmyra.
Enhetsleders merknader:
Enhetsleder har ingen ytterligere merknader.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

