
Planutvalget vedtok i tråd
med administrasjonens for-
slag å ikke ta klage på avis-
ningsvedtak og ferdigattest
på gnr. 54/bnr. 25 på Trøe til
følge. Kun SV stemte mot. Sa-
ken oversendes Fylkesman-
nen for endelig avgjørelse.

Tok ikke klage 
til følge

Et enstemmig planutvalg har
vedtatt å legge forslag til plan-
program for detaljregulering
av Glamsland Sandtak i Lille-
sand ut til høring. Planen skal
legge til rette for utvidelse og
videre drift av sandtaket.

Til høring

Planutvalget vedtok med syv
mot to stemmer (SV og Ap) å inn-
vilge søknad om dispensasjon
for oppføring av tre boliger i
Kjøpmannsvik i Høvåg. Søker er
Valdal Byggtjeneste på vegne av
Åge Martin Syvertsen. Det er
søkt om samme tiltak tidligere,
men Fylkesmannen opphevet
kommunens vedtak og henviste
til ny behandling. Utnyttelses-
graden for hvert tomt er redusert
og skal ikke overstige 20 prosent
iht. reguleringsbestemmelsene.

Ja til boliger
Et flertall i planutvalget valgte å
ikke ta klage fra Rita Strandmyr
til følge. Saken gjelder en dis-
pensasjonstillatelse for frade-
ling for boligformål samt oppfø-
ring av bolighus med garasje på
Justøya. Tiltakshaver er John
Terje Bakken. I likhet med ad-
ministrasjonens innstilling
mente flertallet av politikerne
at klagen ikke brakte nye mo-
menter i saken. Mindretallet
var SV, Ap og V.

Fradeling 
Med seks mot tre stemmer
vedtok planutvalget å si nei
til dispensasjon for oppføring
av sjøbu på en eiendom i Hov-
dedalen i Høvåg. Mindretal-
let som ville gi dispensasjon
bestod av Kay Georg Arntzen
(Frp), Kari Erdvik (H) og Ka-
rin Kvivik (KrF).

Nei til sjøbu

Bare SV stemte mot å ta klage
fra tiltakshaver Harald Sveier
om søknad på endring av
brygge til følge. Planutvalget
vedtok å gi dispensasjon for
overbygging av steinbrygge i
Haugevik i Høvåg. I tillegg he-
ter det at det gis tillatelse til
vedlikehold og utskifting av
peler og fundament samt fel-
les tredekke over hele brygga.

Får fikse brygga

Planutvalget vedtok med
seks mot tre stemmer (SV, Ap
og V) å ta klage fra byggmes-
ter Gunnar Grødum til følge.
På vegne av Jan Erik Bo-
strøm har Grødum klaget  på
avslag på søknad om tilbygg
på hytte i Dyvik.

Vil tillate 
tilbygg

Opprettholdt 

Ny forlengelse

Torsdag blir det en spesiell te-
makveld i Filadelfia der Bent-
sen skal tale over temaet «Jesu
endetidstale».

Arvid Bentsen i 
Lillesand

Siste ord er ikke sagt
når det gjelder steng-
ning av fylkesvei 402
ved Møglestu. Etter at
Tor Olav Tønnessen tok
tak i saken i form av en
interpellasjon til bysty-
ret, vedtok bystyret ons-
dag at saken skal tas
opp til ny behandling.

MERETE MOEN
merete.moen@lp.no

● Det har hersket full forvirring
rundt stengningen og gjenåp-
ningen av fylkesvei 402 ved Mø-
glestu. 20. august skrev Lille-
sands-Posten at veien ble stengt
fordi det etter uttalelse fra ut-
byggingssjef Finn Ole Jørgen-
sen i Statens vegvesen var et øn-
ske fra Lillesand kommune.
Kommunen på sin side har hele
veien pekt på at stengning av
veien var et krav fra vegvesenet
for å godta reguleringsplanen
for den nye ungdomsskolen.

I bystyret onsdag ble en inter-
pellasjon fra Tor Olav Tønnes-
sen (uavhengig) lagt frem der
Tønnessen bad om en oversikt
over vedtak fattet i planutvalg
og bystyre som er av betydning
for denne saken.

Alternativer
Ordfører Arne Thomassen viste
til underskriftskampanjen i re-
gi av Joker Lofthus der resulta-
tet ble at over 1.000 personer har
skrevet under på at de ikke vil at
veien skal være stengt. Videre
nevnte ordføreren også lokalavi-
sens spørsmål på nett der 78 pro-
sent av dem som har stemt vil at
veien skal være åpen.

– Da reguleringsplanen ble
satt i gang var det ingen tvil i
planen om at kravet var at ele-
vene skulle komme seg trygt til
den nye skolen og idrettsanleg-
get. Vegvesenet var krystall-
klare på det. Det var ingen tvil,
og hele bystyret visste dette.
Dersom vi hadde valgt å sende
planen tilbake, ville det bety for-
sinket skolestart. En annen ting
er at gang- og sykkel-
veien også burde
vært ferdig til skole-
start. Det var tra-
fikksikkerheten som
var hovedtanken, sa
Thomassen, som og-
så opplyste at veien
skal stenges igjen 20.
oktober.

Konstituert teknisk sjef, Gun-
nar Ogwyn Lindaas, understre-
ket at stengning av veien var

den eneste løsningen som kun-
ne ivareta trafikksikkerheten.

– En helt eller delvis åpen vei
som likevel ivaretar trafikksik-
kerheten, er ok for vegvesenet.
Vi kan ta tak i ballen igjen og se
på alternativer, sa Lindaas.

Feilinformert
Tor Olav Tønnessen viste til opp-
slaget i Lillesands-Posten der

Jørgensen fra vegve-
senet hevdet at stengt
vei var et ønske fra
kommunen.

– Da vi behandlet
saken i 2008 ble det
opplyst at vegvesenet
forlangte veien
stengt, og at dersom
vi ikke etterkom det

ville vegvesenet fremme innsi-
gelse som ville føre til forsin-
kelse. Dette gjorde at jeg voterte

som jeg gjorde. Lillesand kom-
munes politiske vilje uttrykkes i
politiske vedtak og bare der. Jeg
gjentar det, sa Tønnessen, som
understreket at han ikke hadde
funnet et eneste vedtak der kom-
munen uttrykte ønske om at
veien skulle være stengt.

– Jeg føler at vi var feilinfor-
mert og bør se på spørsmålet på
ny, sa den uavhengige represen-
tanten og fremmet forslag om å
ta saken opp til ny behandling.

Tønnessen bad om støtte til
forslaget av hensyn til ryddighet
når det gjelder informasjon til
bystyret i forkant av sak.

Lindaas på sin side fremholdt
at informasjonen til bystyret var
korrekt og saklig, og at så lenge
en ikke kunne finne en annen
løsning som ivaretok trafikksik-
kerheten var det krav fra vegve-
senet om stengning av veien.

Lindaas pekte også på at det
eneste absolutte kravet fra Sta-
tens vegvesen var etablering av
rundkjøring.

– Vi har fått frem hovedpoeng-
et når Lindaas åpner for at det
kan være andre muligheter og at
det kan vurderes, sa Tor Olav
Tønnessen og pekte på lysregu-
lering som en mulighet.

– Vegvesenet har gjort det
klart at de ikke vil godkjenne
lysregulering, sa ordfører Arne
Thomassen.

Høyre bad om gruppemøte før
avstemning i saken, men be-
stemte seg raskt for å ville gå
gjennom saken på nytt. Dermed
ble det vedtatt mot to stemmer
(SV) å ta saken opp til ny be-
handling i løpet av høsten. Einar
Holmer-Hoven (H) ble for øvrig
erklært inhabil i saken fordi for-
eldrene bor på Møglestu.

NY BEHANDLING: Tor Olav Tønnessen fikk flertallet med seg på å ta opp igjen saken om stenging av fylkesvei 402 ved Møglestu.

Stengt vei opp til ny behandling

Dersom Lillesand kom-
mune vil bygge på Flø-
reneshalvøya så må det
satses tungt. Det mener
fylkeskommunen som
ikke ser noen konflikt i
forhold til 100 meters-
beltet på Kvivikodden i
den helhetlige planen.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● Fylkesrådmannen har som
den første av de offentlige hø-
ringsinstansene kommet med
sine merknader til Flørenespla-
nen, og disse inneholder ingen
varsler om innsigelser - tvert
imot får kommunen ros for, sam-
men med innleide konsulenter,
å ha lagt ned et stort arbeid med
å få utarbeidet et godt forslag.

Planavdelingen i fylkeskom-
munen anbefaler Lillesand
kommune å vurdere en utbyg-
ging ved Sangereid før Flørenes-
halvøya. Dette begrunnes med
lavere infrastruktur-kostnader.
Det vises i den forbindelse til
forslag til regionplan for Kristi-
ansandsregionen, hvor en lig-
nende anbefaling er gitt. Denne
ble imidlertid behandlet av by-
styret onsdag, som med stort
flertall avviste en  utbygging på
Sangereid og Skalle som et reelt
alternativ både av hensyn til
landbruksinteresser og i for-

hold til byutviklingshensyn.
Bare Nils Justvik (SV) og Otto
Randøy (KrF) støttet forslaget
til regionplan på dette punktet.

Viktig vei
Ordfører Arne Thomassen (H)
tolker onsdagens bystyremøte
som et klart signal om å tenke
østover når det gjelder fremtidig
utbyggingsstrategi. Da er rådet
fra fylkeskommunen at man sat-
ser tungt, både av hensyn til go-
de veiløsninger og i forhold til
kostnader.

– Dersom Lillesand kommu-
ne velger å satse på utbygging av
Flørenesområdet, bør det satses
tungt nok til at det kan bygges
ny hovedvei inn i området. En
vil fraråde foreløpige løsninger
med vei over Tingsaker. Dette av
trafikkmessige årsaker. Dersom
en velger å satse på utbygging av
Fløreneshalvøya er det viktig at
en legger størstedelen av ny be-
byggelse i Lillesand hit i utbyg-
gingsperioden. Dette for å få til
en kostnadseffektiv utbygging,
heter det i uttalelsen fra plansjef
Ola Olsbu og rådgiver Kåre
Kristensen på vegne av fylkes-
kommunen.

Ifølge fylkeskommunen er det
viktig at Flørenesplanen blir av-
klart før kommuneplanen, slik
at størrelse på en eventuell ut-
bygging kan tas inn i den nye
kommuneplanen.

100 meters beltet
Planforslaget legger opp til en
utbygging nærmere sjøen enn

100 meter i områdene på Kvivi-
kodden og i felt G. Når det gjel-
der sistnevnte område så mener
fylkesrådmannen at avstanden
til sjøen bør økes. I forhold til
Kvivikodden støtter fylkesråd-
mannen tankegangen som lig-
ger bak planen fullt ut.

– Dette kan gi en god løsning
for Kvivikodden, fordi planen
legger opp til høy utnyttelse og

samtidig bedrer tilgjengelighe-
ten til strandsonen for allmenn-
heten, heter det i høringsutta-
lelsen, hvor det anbefales at det
tegnes inn byggegrenser for om-
rådene som ligger nærmere sjø-
en enn 100 meter.

Når det gjelder landskapstil-
pasning er fylkeskommunen i
utgangspunktet noe skeptisk til
at område B med tilhørende båt-

havn (S3) foreslås utbygd. Dette
fordi området ligger svært ek-
sponert.

– Dersom området skal byg-
ges ut, må det legges ekstra stor
vekt på landskapstilpasning.
Dette gjelder også søndre del av
område D, påpeker fylkeskom-
munen, som altså ikke har vars-
let noen innsigelser mot den sto-
re planen.

Må satse tungt på
Flørenes-utbygging

ENTEN ELLER: Dersom Flørenes skal bygges ut så må det satses tungt, anbefaler fylkeskommunen. 

Fredag 10. september 2010 98 Fredag 10. september 2010

ALTERNATIVER: Konstituert tek-
nisk sjef, Gunnar Ogwyn Lindaas,
gjorde det klart for bystyret at det
er mulig å se på alternativer når
det gjelder veien.

❞
Vi kan ta tak
i ballen igjen

GUNNAR OGWYN
LINDAAS

Med seks mot tre stemmer ved-
tok planutvalget å ikke ta klage
på tillatelse til utvidelse av bryg-
ge på Bjørnholmen til følge. Det
er Fylkesmannen som har kla-
get på kommunens positive ved-
tak.

Statens vegvesen forlenger Are
Arnardos  tillatelse til å legge
avkjørsel fra fylkesvei 232 Sang-
ereid-Brekkestø på Justøya til
planlagt bolighus. I desember
2004 gav vegvesenet tillatelse til
dette og forlenget i oktober 2007
tillatelsen med tre år. Arnardo
har nå søkt om ny forlengelse,
og Statens vegvesen finner å
kunne forlenge denne med tre
nye år.


