SØGNE
KOMMUNE
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Per Kjær
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Arild Ernst Berge
Medlem
Tone Pettersen
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
Uavh
KRF
KRF
MDG
SP
SV
V
V

Forfall faste medlemmer:
Navn
Aslaug Bakke
Heidi Johansen
Tom Jørgensen
Sigrun Sæther
Roy Fardal

Funksjon
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL
MEDL

Representerer
AP
AP
FRP
KRF
Uavh

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Harald Rafoss
Elin Kristensen
Ole Petter Sløgedal

Møtte for
Aslaug Bakke
Heidi Johansen
Tom Jørgensen

Representerer
AP
AP
FRP

Inge Johan Jenssen
Bodil Langenes

Sigrun Sæther
Roy Fardal

KRF
H

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Kim Høyer Holum
Rådmann
Torkjell Tofte
Kommunalsjef Teknisk
Søgne barne- og ungdomsråd (SBUR) var representert ved Siri Heimdal Knudsen.
Iselin Andersen og Cecilie Halvorsen fra kulturskolen spilte piano ved møtets oppstart.
Kl 19:00

Besøk av Avfall Sør AS v/ adm.dir Georg Høgevoll- Garstad og avdelingsleder Plan
og utvikling, Elisabeth A. Helle.

Av 27 representanter var 27 til stede inkludert møtende vararepresentanter.
Sakskart datert 16.05.2019 omhandlet politisk sak 48/19 til og med politisk sak 57/19.
FO 7/19 Interpellasjon av kommuneplanregulering og rekkefølgekrav – Søvig/ Nodenes/ Pålsnes ble
ettersendt 22.05.2019.
Møtet var ved en feil ikke annonsert i papiravisen. Ordfører forklarte feilen for Kommunestyret som gav
sin tilslutning til at møtet likevel var hensiktsmessig annonsert gjennom andre digitale oppslag.
For øvrig ingen andre merknader til innkalling eller sakskart.

Habilitet


PS 56/19 Avfallsplan 2017-2020 – Årsrapport 2018
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Berge (V) med bakgrunn i fvl § 6, 1.ledd bokstav e
da han sitter i styret i Avfall Sør. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under
behandling av saken. Det møtte ingen vara.

Underskrift:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Søgne, 23.05.2019
Astrid M. Hilde (sign.)
Ordfører

Ada Elise Nygård (sign.)
Rådgiver

Saksnr
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FO 6/19 Interpellasjon til kommunestyret - angående tilslutning til ICAN Cities
Appeal
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Spørsmål til ordføreren:
Støtter ordføreren at Søgne kommune tilslutter seg ICAN Cities Appeal mot atomvåpen?
Interpellasjonen i sin helhet er publisert i møteinnkallingen.
Ordfører Hilde (AP) leste opp sitt svar:
Svar på interpellasjon fra Monstad MDG og Per Kjær SV.
Jeg er enig med representantene Monstad og Kjær i at atomvåpen representerer en stor trussel mot
menneskeheten. Det er helt avgjørende å sørge for at atomvåpen aldri blir brukt i konflikt igjen.
Jeg ser med uro på at Russland og USA har trukket seg fra nedrustningsavtalen som forbyr
landbaserte mellomdistanseraketter som kan bære atomvåpen. Det er et stort tilbakeskritt.
Forholdene mellom USA og Iran har også forverret seg betraktelig den siste tiden blant annet pga at
atomavtalen med Iran nå er brutt.
Forsvarspolitikk er egnet for debatt på nasjonalt nivå. Internasjonale relasjoner og global sikkerhet
påvirker oss, men debatten er etter min oppfatning ikke en del av kommunepolitikken. Den spente
situasjonen i midt-Østen viser med all tydelighet at disse spørsmålene bør omhandles med
varsomhet, innsikt og klokskap på vegne av vårt land som helhet. Da bør kommunepolitikere etter
mitt syn, ikke mene noe som kan undergrave egen sikkerhets og forsvarspolitikk i landet som helhet.
Arbeidet for å redusere antallet og på sikt fjerne alle atomvåpen, kan vanskelig baseres på viljen til
landene som ikke har atomvåpen. Atommaktene må selv bli enige om dette. Eller for å sitere fra
utenriksministerens redegjørelse i stortinget nylig «Et forbud der ingen kjernevåpenstater er med, har
ingen effekt. Nedrustning må være balansert, gjensidig, irreversibel og verifiserbar.» Vi kan ønske
og vi kan ville, men vi har best sjans til å oppnå resultater om vi står samlet med våre allierte i dette
arbeidet.

De fleste politiske partier i Norge mener vi skal fortsette å overholde våre forpliktelser ovenfor
NATO. For at NATO skal være en relevant aktør i sikkerhetspolitikken må den ha en reel evne til å
avskrekke aktører som har atomvåpen. Norge ville ved å stemme for forbud mot Atomvåpen svekke
NATO som allianse.
Vi i denne sal er valgt til å mene noe om lokalpolitikken. Å signere en slik appell har ikke annen
virkning enn å svekke vårt samarbeid i NATO, og forsvarspolitikken i Norge. Dette ligger etter mitt
syn klart utenfor det velgermandat vi fikk da vi ble valgt i lokalvalget i 2015. Jeg ønsker derfor ikke
å signere ICANs «cities appeal».
Astrid M. Hilde
Ordfører
I interpellasjonen fremkommer fellesforslag fra MDG og SV.
Det ble votert over ønsket om å ta saken til votering, jf. Reglementet § 9, jfr § 15, 5.ledd.
Saken falt med 2 (MDG, SV) mot 25 (V, KRF, H, Uavh, SP, FRP, AP) stemmer.
Saken ble ikke tatt opp til votering.

FO 7/19 Interpellasjon av kommuneplanrullering og rekkefølgekrav - Søvig /
Nodenes / Pålsnes
Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Spørsmål til Ordfører:
Kan Ordfører sette en sak på sakskartet i junimøtet angående kommuneplanens tekstdel?
Interpellasjonen i sin helhet er publisert i møteinnkallingen.
Ordfører Hilde (AP) leste opp sitt svar:
Interpellasjon fra Representanten Bernt Daland Frp.
En interpellasjon i kommunestyret er spørsmål til ordfører i en sak. I denne interpellasjonen er det
litt vanskelig for meg å forstå hva som det egentlig spørres om utover det at representanten Daland
ønsker en sak i neste kommunestyret for å justere tekstdelen i kommuneplanen for å tilgodese en
enkelt grunneier som føler seg forbigått.
Jeg kan ikke se at det faktum at EN grunneier føler seg dårlig behandlet i en plan som omfatter en
HEL kommune skal gi grunnlag for at hele kommuneplanen skal tas opp til ny vurdering. Jeg kan
heller ikke se at det er mulig eller ønskelig å ta opp en liten del av en større helthetlig plan på denne
måten. Hvis vi skulle åpne for en gjenopptakelse av vedtatt plan bare på dette grunnlag i denne
interpellasjonen, så vil det garantert komme flere etternølere og vi vil som en mulig konsekvens ha
kommuneplanen på bordet i hvert møte frem til 2020. Endringer i vedtatte planer må uansett følge
reglene i plan og bygningsloven.
Hensyn til forutberegnelighet i en overordnet plan må gjelder for Alle innbyggerne i kommunen. OG
dette må veie tyngre enn hensynet til en enkelt grunneiers evt behov. Til alt overmål er den i saken
nevnte tomten, IKKE er berørt av kommuneplanen siden det ettertrykkelig står i vedtaket at

gjeldende reguleringsplan for området gjelder foran kommuneplanen. Da fremstår denne
anmodningen i denne interpellasjonen enda litt vanskeligere å forstå for meg.
Denne interpellasjonen er slik jeg leser den, mer eller mindre en slags beklagelse til en enkeltperson
for at Frp ikke har tatt seg god nok tid til å ta småsakene på alvor i prosessen med vedtakelse av
tekstdelen i kommuneplanens arealdel.
Jeg vil gjerne minne FrP representanten om at kommunestyret i kommunens planprogram vedtok,
mot bla Aps stemmer, å gjennomføre en kommuneplanprosess som var noe nedskalert. Dette på
grunn av kommunereformen og en nært forestående arbeid med ny kommuneplan for ny kommune.
Administrasjonen i kommunen har etter mitt syn, gjort en glimrende jobb og har fulgt opp denne
vedtatte planprosessen til punkt og prikke. Jeg vil presiserer at jeg forstår interpellasjonen ikke som
en kritikk av administrasjonen, likevel kan det kanskje oppfattes slik når spørsmålet i saken er så
uklar som jeg opplever at den er i dette tilfellet - derfor vil jeg igjen understreke at Administrasjonen
etter mitt syn, har gjort som de skal i denne saken. De vedtatte høringer er avholdt. Og
administrasjonen har tatt inn alle innspill som vedlegg til sakspapirene og vurdert dem grundig slik
som de skal.
Det man derimot med rimelighet kan stille spørsmål ved er om det Politiske flertallet har handlet
klokt etter at planen kom til politisk behandling. Det er vel dette jeg forstår beklagelsen gjelder,
nemlig at At Frp ved rep Daland som nevnt sier at de ikke har tatt nok hensyn til innbyggerne i sin
saksbehandling av innspill til planen. Dette er jo en interessant erkjennelse og beklagelse og jeg skal
være den første til å berømme Daland for god selvinnsikt og selverkjennelse i denne saken. Det er
bra.
Likevel må jeg her presisere en del viktige poeng i denne sammenheng:
Kommuneplanens arealdel skal, som et overordnet planverk, først og fremst ha kommunens totale
arealutvikling som tema og den skal fremme de målsetninger man har vedtatt i kommuneplanens
samfunnsdel. Det betyr at arealbruken først og fremst skal ha for øye hvordan vi best utnytter
områder til hele kommunens og felleskapets behov. En kommuneplan veier hensyn til ulike behov
opp mot hverandre. Man skal derfor i utgangpunktet ikke i en overordnet plan legge inn enkelt
tomter, men som hovedregel fokusere om utbyggingsområder, friområder, områder til offentlig
forvaltning osv, osv. Dette av hensynet til god samfunnsutviklingen som et overordnet mål.
Det som er beklagelig ved flertallets behandling her er at de samfunnsmessige hensynene i planen i
liten grad blir veid opp i mot de konkrete enkelt-tomtene som Flertallet legger inn helt på tampen i
sin politiske behandling. Enkelttomter kommer på denne måten inn i planen litt vilkårlig og uten at
det fremkommer gode begrunnelser for avgjørelsen.
De som har vært heldige og fått enkelttomter inn i planen er blant de som har møtt opp på flertall
kameratenes gruppemøter .. Andre innbyggere har vært forhindret fra å bli hørt på samme måte, når
prosesser som i utgangspunktet skal være i overordnede planer, plutselig og uten forvarsel blir
nærmest «omgjort « til detaljplaner.
Jeg har også fått henvendelser fra en tomteeiere i det samme området som Representanten Daland
referer til. Blant annet fra en som vanligvis bor utenlands. Jeg forstår godt hvorfor noen opplever at
dette er feil og urettferdig. Han som kontaktet meg, kjente ingen i Høyre eller Frp og visste ikke at
det var nødvendig å gå på gruppemøter til disse partiene i behandlingen av en overordnet
kommuneplan. Vilkårligheten i denne saken er komplett. Utenifra kan det se ut som det kun er de
som kjenner noen i politikken som får gjennomslag. Dette er dessverre en utbredt oppfatning noe
som også fremkommer i resultatene i lokaldemokratiundersøkelsen fra Søgne kommune.

Det aller mest beklagelige er at ingen i flertallet synes å ha vurdert det overordnede relevante
samfunnsplanleggings spørsmålet i denne saken på langenes: Noen burde ha spurt seg selv : « Har
befolkningen i dette området behov for et friområde akkurat her? «
Jeg mener at dette grunnleggende behovsspørsmålet burde vært avklart først. Så kunne man sett på
tildeling av tomter etter på. Kanskje til og med alle som ønsket det hadde fått bygge i det aktuelle
området hvis behovet for friområdet ble vurdert i et større bilde hvor hele nærområdet ble tatt med i
vurderingen.
Den nye kommunen er i gang med arbeidet med en ny kommuneplan. Det er mye som taler for at det
ikke blir like lett i fremtiden å la enkeltpersoners interesser trumfe nødvendige vurderinger av
overordnede samfunnsinteresser, kun basert på hvem som kjenner hvem eller hvem som tilfeldigvis
går på ulike partiers gruppemøter. Ny kommune gir muligheter for bedre samfunnsutvikling og
arealplanlegging med større grad av forutberegnelighet, likhet og rettferdighet til det beste for alle
innbyggere.
Astrid M. Hilde
Ordfører

PS 48/19 Godkjenning av protokoll fra møte 25.04.2019
Rådmannens forslag til vedtak:dfsdf
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 25.04.2019.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Ingen merknader.

Vedtak:
Kommunestyret godkjenner protokoll fra møte i kommunestyret 25.04.2019.

PS 49/19 Søknad om salgsbevilling - Trysnes Marina AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i alkoholloven kapittel 3 gis salgsbevilling for alkoholgruppe 1 inntil 4,7 %
volumprosent til Trysnes Marina AS organisasjonsnummer 922 160 864 i butikklokalet på Trysnes
brygge, Trysnesveien 423, 4640 Søgne
Salgsbevilling for alkoholgruppe 1 (øl og rusbrus) gis innenfor kommunes salgstider som er fra kl.
08.00 til 20.00 ukedager og fra kl. 08.00 til 18.00 på lørdager.

Ralf Georg Olsen født 05.07.62 godkjennes som styrer og Nancy Sture Olsen født 17.01.66
godkjennes som stedfortreder.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 23.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i alkoholloven kapittel 3 gis salgsbevilling for alkoholgruppe 1 inntil 4,7 %
volumprosent til Trysnes Marina AS organisasjonsnummer 922 160 864 i butikklokalet på Trysnes
brygge, Trysnesveien 423, 4640 Søgne
Salgsbevilling for alkoholgruppe 1 (øl og rusbrus) gis innenfor kommunes salgstider som er fra kl.
08.00 til 20.00 ukedager og fra kl. 08.00 til 18.00 på lørdager.
Ralf Georg Olsen født 05.07.62 godkjennes som styrer og Nancy Sture Olsen født 17.01.66
godkjennes som stedfortreder.
Votering:
Det var 9 medlemmer tilstede under behandling av saken.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Med hjemmel i alkoholloven kapittel 3 gis salgsbevilling for alkoholgruppe 1 inntil 4,7 %
volumprosent til Trysnes Marina AS organisasjonsnummer 922 160 864 i butikklokalet på
Trysnes brygge, Trysnesveien 423, 4640 Søgne
Salgsbevilling for alkoholgruppe 1 (øl og rusbrus) gis innenfor kommunes salgstider som er fra
kl. 08.00 til 20.00 ukedager og fra kl. 08.00 til 18.00 på lørdager.
Ralf Georg Olsen født 05.07.62 godkjennes som styrer og Nancy Sture Olsen født 17.01.66
godkjennes som stedfortreder.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Leder i tjenesteutvalget Christian Eikeland orienterte samlet om behandling i tjenesteutvalget for alle sakene
angående salgs- og skjenkebevilling som var til behandling.
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
Med hjemmel i alkoholloven kapittel 3 gis salgsbevilling for alkoholgruppe 1 inntil 4,7 % volumprosent til
Trysnes Marina AS organisasjonsnummer 922 160 864 i butikklokalet på Trysnes brygge, Trysnesveien 423,
4640 Søgne.
Salgsbevilling for alkoholgruppe 1 (øl og rusbrus) gis innenfor kommunes salgstider som er fra kl. 08.00 til
20.00 ukedager og fra kl. 08.00 til 18.00 på lørdager.

Ralf Georg Olsen født 05.07.62 godkjennes som styrer og Nancy Sture Olsen født 17.01.66 godkjennes som
stedfortreder.
Votering:
Innstilling fra tjenesteutvalget ble vedtatt 24 (V, H, Uavh, SP, FRP, AP, SV, MDG) mot 3 (KRF) stemmer.

Vedtak:
Med hjemmel i alkoholloven kapittel 3 gis salgsbevilling for alkoholgruppe 1 inntil 4,7 % volumprosent
til Trysnes Marina AS organisasjonsnummer 922 160 864 i butikklokalet på Trysnes brygge,
Trysnesveien 423, 4640 Søgne.
Salgsbevilling for alkoholgruppe 1 (øl og rusbrus) gis innenfor kommunes salgstider som er fra kl.
08.00 til 20.00 ukedager og fra kl. 08.00 til 18.00 på lørdager.
Ralf Georg Olsen født 05.07.62 godkjennes som styrer og Nancy Sture Olsen født 17.01.66 godkjennes
som stedfortreder.

PS 50/19 Søknad om servering og alminnelig skjenkebevilling - Godbitene ANS Trysnes Brygge restaurant og bar
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i serveringsloven §3, gis serveringsbevilling til Godbitene ANS under driftsnavet
Trysnes Brygge restaurant og bar, Trysnesveien 423, 4640 Søgne i form av restaurant og bar drift.
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
kommunes gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Godbitene
ANS under driftsnavnet Trysnes Brygge restaurant og bar, Trysnesveien 423, 4640 Søgne.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Kristian Håkon Møllesjø Lohne født 23.07.79 godkjennes som styrer for serverings og
skjenkebevillingen. Medeier Tom Erik Tørresvold født 15.08.67 godkjennes som stedfortreder.
Selskapet er under stiftelse og det settes som vilkår for innvilgelsen at firma og skatteattest er ok.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 23.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i serveringsloven §3, gis serveringsbevilling til Godbitene ANS under driftsnavet
Trysnes Brygge restaurant og bar, Trysnesveien 423, 4640 Søgne i form av restaurant og bar drift.
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
kommunes gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Godbitene
ANS under driftsnavnet Trysnes Brygge restaurant og bar, Trysnesveien 423, 4640 Søgne.

Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Kristian Håkon Møllesjø Lohne født 23.07.79 godkjennes som styrer for serverings og
skjenkebevillingen. Medeier Tom Erik Tørresvold født 15.08.67 godkjennes som stedfortreder.
Selskapet er under stiftelse og det settes som vilkår for innvilgelsen at firma og skatteattest er ok.

Votering:
Det var 9 medlemmer tilstede under behandling av saken.
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Innstilling:
Med hjemmel i serveringsloven §3, gis serveringsbevilling til Godbitene ANS under driftsnavet
Trysnes Brygge restaurant og bar, Trysnesveien 423, 4640 Søgne i form av restaurant og bar
drift.
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
kommunes gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til
Godbitene ANS under driftsnavnet Trysnes Brygge restaurant og bar, Trysnesveien 423, 4640
Søgne.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Kristian Håkon Møllesjø Lohne født 23.07.79 godkjennes som styrer for serverings
og skjenkebevillingen. Medeier Tom Erik Tørresvold født 15.08.67 godkjennes som stedfortreder.
Selskapet er under stiftelse og det settes som vilkår for innvilgelsen at firma og skatteattest er ok.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
Med hjemmel i serveringsloven §3, gis serveringsbevilling til Godbitene ANS under driftsnavet Trysnes
Brygge restaurant og bar, Trysnesveien 423, 4640 Søgne i form av restaurant og bar drift.
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommunes
gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3
(brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Godbitene ANS under driftsnavnet
Trysnes Brygge restaurant og bar, Trysnesveien 423, 4640 Søgne.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Kristian Håkon Møllesjø Lohne født 23.07.79 godkjennes som styrer for serverings og
skjenkebevillingen. Medeier Tom Erik Tørresvold født 15.08.67 godkjennes som stedfortreder.
Selskapet er under stiftelse og det settes som vilkår for innvilgelsen at firma og skatteattest er ok.

Votering:
Innstilling fra tjenesteutvalget ble vedtatt 24 (V, H, Uavh, SP, FRP, AP, SV, MDG) mot 3 (KRF) stemmer.

Vedtak:
Med hjemmel i serveringsloven §3, gis serveringsbevilling til Godbitene ANS under driftsnavet Trysnes
Brygge restaurant og bar, Trysnesveien 423, 4640 Søgne i form av restaurant og bar drift.
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
kommunes gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Godbitene
ANS under driftsnavnet Trysnes Brygge restaurant og bar, Trysnesveien 423, 4640 Søgne.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Kristian Håkon Møllesjø Lohne født 23.07.79 godkjennes som styrer for serverings
og skjenkebevillingen. Medeier Tom Erik Tørresvold født 15.08.67 godkjennes som stedfortreder.
Selskapet er under stiftelse og det settes som vilkår for innvilgelsen at firma og skatteattest er ok.

PS 51/19 Søknad om endrede vilkår for innvilget skjenkebevilling - Søgne
Catering AS - Gunders Kafe
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommunes
gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3
(brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Søgne Catering AS organisasjons
nummer under driftsnavnet Gunders Kafe, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 23.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommunes
gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3
(brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Søgne Catering AS organisasjons
nummer under driftsnavnet Gunders Kafe, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne
Votering:

Det var 9 medlemmer tilstede under behandling av saken.
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 mot en stemme Krf (Jenssen).
Innstilling:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
kommunes gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og

alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Søgne
Catering AS organisasjons nummer under driftsnavnet Gunders Kafe, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommunes
gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3
(brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Søgne Catering AS organisasjons
nummer under driftsnavnet Gunders Kafe, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne
Votering:
Innstilling fra tjenesteutvalget ble vedtatt 24 (V, H, Uavh, SP, FRP, AP, SV, MDG) mot 3 (KRF) stemmer.

Vedtak:
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
kommunes gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Søgne
Catering AS organisasjons nummer under driftsnavnet Gunders Kafe, Toftelandsveien 2, 4640 Søgne

PS 52/19 Søknad om alminnelig skjenkebevilling - Skudeneset Gaard AS
Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i serveringsloven §3, gis serveringsbevilling til Skudeneset Gaard AS
organisasjonsnummer 998475430, Langenesveien 83 gårds og bruks nummer 17/296, 4640 Søgne.
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommunes
gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3
(brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Skudeneset Gaard AS organisasjons
nummer 998475430, Langenesveien 83 gårds og bruks nummer 17/296, 4640 Søgne.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Erik Lindås født 17.06.71 godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. På bakgrunn av
skjenkestedets størrelse og driftsform innvilges unntak fra kravet om stedfortreder.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 23.05.2019

Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i serveringsloven §3, gis serveringsbevilling til Skudeneset Gaard AS
organisasjonsnummer 998475430, Langenesveien 83 gårds og bruks nummer 17/296, 4640 Søgne.
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommunes
gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3
(brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Skudeneset Gaard AS organisasjons
nummer 998475430, Langenesveien 83 gårds og bruks nummer 17/296, 4640 Søgne.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Erik Lindås født 17.06.71 godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. På bakgrunn av
skjenkestedets størrelse og driftsform innvilges unntak fra kravet om stedfortreder.

Votering:
Det var 8 medlemmer tilstede under behandling av saken.
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 7 mot en stemme Krf (Jenssen).
Innstilling:
Med hjemmel i serveringsloven §3, gis serveringsbevilling til Skudeneset Gaard AS
organisasjonsnummer 998475430, Langenesveien 83 gårds og bruks nummer 17/296, 4640
Søgne.
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
kommunes gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Skudeneset
Gaard AS organisasjons nummer 998475430, Langenesveien 83 gårds og bruks nummer 17/296, 4640
Søgne.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Erik Lindås født 17.06.71 godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. På
bakgrunn av skjenkestedets størrelse og driftsform innvilges unntak fra kravet om stedfortreder.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
Med hjemmel i serveringsloven §3, gis serveringsbevilling til Skudeneset Gaard AS organisasjonsnummer
998475430, Langenesveien 83 gårds og bruks nummer 17/296, 4640 Søgne.
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommunes
gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og alkoholgruppe 3
(brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Skudeneset Gaard AS organisasjons
nummer 998475430, Langenesveien 83 gårds og bruks nummer 17/296, 4640 Søgne.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.

Eier og daglig leder Erik Lindås født 17.06.71 godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. På bakgrunn av
skjenkestedets størrelse og driftsform innvilges unntak fra kravet om stedfortreder.
Votering:
Innstilling fra tjenesteutvalget ble vedtatt 24 (V, H, Uavh, SP, FRP, AP, SV, MDG) mot 3 (KRF) stemmer.

Vedtak:
Med hjemmel i serveringsloven §3, gis serveringsbevilling til Skudeneset Gaard AS
organisasjonsnummer 998475430, Langenesveien 83 gårds og bruks nummer 17/296, 4640 Søgne.
Med hjemme i alkohollovens kapittel 4 og forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne
kommunes gis skjenkebevilling i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) fra kl. 08.00 – 02.00 alle dager og
alkoholgruppe 3 (brennevin) fra kl. 13.00 – 02.00 innendørs kl. 13.00 – 24.00 utendørs til Skudeneset
Gaard AS organisasjons nummer 998475430, Langenesveien 83 gårds og bruks nummer 17/296, 4640
Søgne.
Antall plasser inne- og utendørs begrenses ikke når det gjelder antall sitteplasser, men skal følge
brannforskriftens krav innendørs og utendørs.
Eier og daglig leder Erik Lindås født 17.06.71 godkjennes som styrer for skjenkebevillingen. På
bakgrunn av skjenkestedets størrelse og driftsform innvilges unntak fra kravet om stedfortreder.

PS 53/19 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Søgne omsorgsenter Kleplandsveien - Plan ID 201706
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Detaljreguleringsplan for Søgne omsorgsenter, Plan ID 201706, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 22.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Detaljreguleringsplan for Søgne omsorgsenter, Plan ID 201706, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Rådmannen fremmet forslag om tilleggs punkt:
Reguleringsbestemmelse pkt 5. 3. avsnitt endres fra BIN1 til BIN1 – BIN5.
Protokolltilførsel Henriksen (AP):

Stemmeforklaring, AP mener at planen kunne vært utsatt til kommunesammenslåingen var
gjennomført.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag med tillegg
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalget fattet enstemmigvedtak.
Innstilling:
1. Detaljreguleringsplan for Søgne omsorgsenter, Plan ID 201706, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
3. Reguleringsbestemmelse pkt 5. 3. avsnitt endres fra BIN1 til BIN1 – BIN5.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:
4. Detaljreguleringsplan for Søgne omsorgssenter, Plan ID 201706, vedtas, jf. plan- og bygningsloven §
12-12.
5. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen som
underinstans.
6. Reguleringsbestemmelse pkt 5. 3. avsnitt endres fra BIN1 til BIN1 – BIN5.
Votering:
Innstilling fra plan- og miljøutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Detaljreguleringsplan for Søgne omsorgssenter, Plan ID 201706, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.
3. Reguleringsbestemmelse pkt 5. 3. avsnitt endres fra BIN1 til BIN1 – BIN5.

PS 54/19 Sluttbehandling - Detaljregulering av midtre del av Skarpøya - Plan ID
201801

Rådmannens forslag til vedtak:
5. Detaljreguleringsplan for midtre del av Skarpøya, Plan ID 201801, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
6. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 22.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
7. Detaljreguleringsplan for midtre del av Skarpøya, Plan ID 201801, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
8. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Repr. Henriksen (AP) fremmet forslag:
Rådmannens forslag med følgende tillegg:
Utvikling av en ny fritidsbolig på F7, utvidelse av eksisterende brygge B5 B2 samt tilrettelegging av
sjøboden tas ut av planen.
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
APs forslag
Rådmannens forslag
APs forslag til vedtak falt med 2 (AP) mot 7 stemmer.
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 6 mot 3 (AP, MDG) stemmer
Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
Innstilling:
1. Detaljreguleringsplan for midtre del av Skarpøya, Plan ID 201801, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget:
3. Detaljreguleringsplan for midtre del av Skarpøya, Plan ID 201801, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.

4. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av planen
som underinstans.
Repr. Lunde (AP) fremmet forslag:

Rådmannens forslag med følgende tillegg:
Utvikling av en ny fritidsbolig på F7, utvidelse av eksisterende brygge B5 B2 samt tilrettelegging av
sjøboden tas ut av planen.
Votering:




Forslag fra AP falt med 19 (V, KRF, H, Uavh, SP, FRP, SV, MDG) mot 8 (AP) stemmer.
Innstillingen fra plan- og miljøutvalget ble vedtatt med 17 (V, KRF, H, Uavh, SP, FRP) mot
10 (AP, SV, MDG) stemmer.

Vedtak:
1. Detaljreguleringsplan for midtre del av Skarpøya, Plan ID 201801, vedtas, jf. plan- og
bygningsloven § 12-12.
2. Plan- og miljøutvalget gis delegert myndighet til å behandle klager på vedtaket av
planen som underinstans.

PS 55/19 Klagebehandling - Detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 - Plan ID
201613
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Klagene på vedtaket av detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613, tas ikke til
følge.
2. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Plan- og miljøutvalget - 24.04.2019
Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
3. Klagene på vedtaket av detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613, tas ikke til
følge.
4. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Maks gesimshøyde for den høye delen av bebyggelsen reduseres fra kote 44 til kote 37. Klagene på
vedtaket av detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613, tas dermed til følge
Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:
Rådmannens forslag satt opp mot forslag fra MDG
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 mot 4 (MDG, AP, KRF) stemmer

Plan- og miljøutvalget fattet vedtak.
MDG, AP og KRF anker PS 70/19 inn til kommunestyret som en mindretallsanke.
Vedtak:
1. Klagene på vedtaket av detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613, tas
ikke til følge.
2.
3. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
MDG, AP og KRF anker PS 70/19 inn til kommunestyret som en mindretallsanke.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra plan- og miljøutvalget.
4. Klagene på vedtaket av detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613, tas ikke
til følge.
5. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
MDG, AP og KRF anker PS 70/19 inn til kommunestyret som en mindretallsanke.
Repr. Monstad (MDG) fremmet forslag:
Maks gesimshøyde for den høye delen av bebyggelsen reduseres fra kote 44 til kote 37. Klagene på
vedtaket av detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613, tas dermed til følge.
Votering:
Innstilling fra plan- og miljøutvalget satt opp mot forslag fra MDG.
Innstillingen fra plan- og miljøutvalget ble vedtatt med 16 (V, KRF: Kleivset og Jenssen, H, Uavh,
SP, FRP) mot 11 (AP, SV, MDG, KRF: Elle) stemmer.

Vedtak:
1. Klagene på vedtaket av detaljregulering for Rådhusveien 36 og 38 – Plan ID 201613, tas
ikke til følge.
2. Klagene oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

PS 56/19 Avfallsplan 2017-2020 - Årsrapport 2018
Rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport for 2018 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS godkjennes.

Saksprotokoll i Formannskapet - 15.05.2019
Behandling:
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Berge (V) med bakgrunn i fvl § 6, 1.ledd bokstav e
da han sitter i styret i Avfall Sør. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under
behandling av saken. Det møtte ingen vara.
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Årsrapport for 2018 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS godkjennes.
Ordfører Hilde (AP) fremmet endringsforslag:
Årsrapport for 2018 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS tas til orientering og behandles i kommunestyret.
Votering:
Rådmannens forslag til vedtak med foreslåtte endringer ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsrapport for 2018 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS tas til orientering og behandles i
kommunestyret.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019
Behandling:
Avfall Sør AS v/ adm.dir Georg Høgevoll- Garstad og avdelingsleder Elisabeth A. Helle gav en orientering og
svarte på spørsmål før behandling av saken.
Det ble reist habilitetsspørsmål for repr. Berge (V) med bakgrunn i fvl § 6, 1.ledd bokstav e
da han sitter i styret i Avfall Sør. Representanten ble erklært inhabil og fratrådte møtet under
behandling av saken. Det møtte ingen vara.
Til behandling forelå innstilling fra formannskapet:
Årsrapport for 2018 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS tas til orientering og behandles i kommunestyret.
Votering:
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsrapport for 2018 vedr. avfallsplanen for Avfall Sør AS tas til orientering.

PS 57/19 Informasjon om status i kommunesammenslåing - Kommunestyret
23.05.2019

Saksprotokoll i Kommunestyret - 23.05.2019



Ordfører Hilde (AP) redegjorde for saker i fellesnemda.



Repr. Terkelsen (FRP) orienterte om arbeidet med symboler i nye Kristiansand kommune.



Repr. Berge (V) stilte spørsmål ved utgifter knyttet til digitalisering i den nye kommunen.
Ordfører Hilde (AP) besvarte.



Repr. Lieng (SP) hadde kritiske bemerkninger til måten Søgnes medlemmer i fellesnemnda har
håndtert noen av sakene i fellesnemnda. Ordfører Hilde ba om å få en skriftlig henvendelse med
konkrete saker som kan besvares i neste møte.



Repr. Strandvik (Uavh) stilte spørsmål ved at ansatte må betale en egenandel for deltakelse på Kickoff nye Kristiansand kommune 7.juni.



Repr. Daland (FRP) stilte spørsmål vedr bruk av Søgne rådhus i den nye kommunen.
Ordfører Hilde (AP) besvarte.



Repr. Daland (FRP) stilte spørsmål vedr ulovlighetskontroll i den nye kommunen.
Spørsmålet vil bli besvart i neste møte.

Mer informasjon finnes på www.kristiansand.kommune.no/nye-kristiansand/

