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Fylkesmannen vil ikke
la Lillesand kommu-
nens ja til utvidelse av
brygge på Lille Lyng-
holmen passere. Og han
varsler påklage av et
eventuelt javedtak til
utvidelse av hytta på
eiendommen.

ANNE MARTA SVENDSEN
anne.marta.svendsen@lp.no

● Fylkesmannen i Aust-Agder
påklager Lillesands vedtak om å
si ja til en dispensasjonssøknad
for riving av eksisterende bryg-
ge og oppføring av ny på Lille
Lyngholmen. Eiendommen til-
hører Gunnar Malmgård. Sam-
tidig frarår fylkesmannen
sterkt at det dispenseres for opp-

føring av tilbygg til eksisterende
hytte på eiendommen. Dersom
kommunen dispenserer fra byg-
geforbudet i strandsonen når
det gjelder hyttesaken, vil fykes-
mannen vurdere å påklage ved-
taket.

Når det gjelder brygga har
kommunen sagt ja til riving av
den 15 kvadratmeter store bryg-
ga på stedet og oppføring av en
ny på 22,5 kvadratmeter. Når fyl-
kesmannen har påklagd vedta-
ket er det av hensyn til hvordan
den nye brygga vil påvirke land-
skapsbildet idet den eksiste-
rende byrgga ligger på land og
er lite dominerende i landska-
pet, mens kommunens vedtak
innebærer at det kan oppføres
en brygge som  stikker 13,4 me-
ter ut i sjøen i nordlig retning.
Den vil etter fylkesmannens syn
bli vesentlig mer eksponert i
landskapet enn dagens brygge

og bidra til at inntrykket av en
nedbygd strandsone forsterkes.
Den nye brygga vil medføre en
uheldig påvirkning på land-
skapsbildet, anfører fylkesman-
nen i sin klage.

Gunnar Malmgård har også
søkt om utvidelse av den 90 kva-
dratmeter store hytta på eien-
dommen med et 33,5 kvadrat-
meter stort tilbygg. Her sier fyl-
kesmannen at han sterkt frarår
dispensasjonnsøknaden innvil-
get.

Fylkesmannen påpeker t eien-
dommen ligger svært eksponert
til på en relativt flat holmen,
uten mye vegetasjon eller fjell-
dannelser som kan skjule mot
innsyn. I tillegg er øya omkran-
set av områder som er avsatt
spesielt med tanke på friluftsliv
(sikrede friluftsområder) og det-
te må det tas hensyn til. På min-
dre øyer og holmer vil selv min-

dre tiltak kunne virke svært pri-
vatiserende og dermed hindre
allmenn ferdsel på hele øya/hol-
men.

Fylkesmannen påpeker også
blant annet det store presset det
er på utvidelse av wkeisterende
hytter i strandsonen, og sier at

ut fra konsekvenshensyn vil det
være svært uheldig å gi dispen-
sasjon for oppføring av tilbyg-
get. En innvilgelse i denne sa-
ken, kan gjøre det vanskeligere
for bygningsmyndighetene å
nekte tillatelse i liknende saker
senere.

Fylkesmannen griper inn 
på Lille Lyngholmen

NEI: Hytta på Lille Lyngholmen som ønskes utvidet.

Lillesand kommune har
taksert fritidseiendom-
men Lillebukt til 18,5
millioner kroner i for-
bindelse med innføring
av eiendomsskatt. Eie-
ren som er bosatt i Oslo
etterlyser takstdoku-
mentene. Inntektene av
skatten skal brukes til
ny ungdomsskole.

ANNE MARTA SVENDSEN
anne.marta.svendsen@lp.no

● Oslomannen Harald Jacobsen
synes det er en svært urimelig
måte å innkreve «skolepenger»
på når Lillesand kommune tak-
serer ferieeiendommen hans,
Lillebukt, til 18,5 millioner kro-
ner og han skal betale eiendoms-
skatt for stedet. Inntekten av
eiendomsskatten som er innført
på all eiendom i Lillesand er
nemlig øremerket ny ungdoms-
skole i kommunen. Alle kommu-
nens eiendomsbesiddere bør
være med og dele på utgiftene til
skolen på en rettferdig måte, me-
ner oslomannen.

Jacobsen kommenterer ikke
taksten som er satt på Lillebukt

på Ullerøya utenfor Brekkestø.
Han reagerer i første rekke på at
det med det oppgitte takstbelø-
pet på 18,5 millioner kroner ikke
følger med noen takstdokumen-
ter som viser hvordan taksten er
fremkommet, og han ber nå om
å få disse dokumentene tilsendt.

Dernest reagerer han på at
skatten  skal brukes til ny ung-
domsskole fordi han ikke er bo-
satt her.

– Jeg slutter meg til alle de
som synes dette er en svært uri-
melig måte å innkreve «skole-
penger» på, sier Jacobsen i en
henvendelse til kommunen.
Han legger til at han ikke vil

kommentere selve taksten, men
han forstår ikke at de som opp-
holder seg i kommunen en liten
del av året skal bidra i så stor
grad med å finansiere en skole-
bygning.

Jacobsen gir et par eksem-
pler på hvordan denne bruken
av eiendomsskatten kan synes
urimelig. Han legger til grunn
at foreldre med barn i skole-
pliktig alder som har bolig tak-
sert til 600.000 kroner ikke må
betale skatt, mens en familie
som har en fritidseiendom tak-
sert til ca. 20 millioner kroner
må betale 1000 kroner i skatt
pr. dag når de oppholder seg på

eiendommen i bare tre uker
hvert år.

Jacobsen mener at fordeling-
en av skatten bør revurderes si-
den skatekravet ikke er sendt ut
ennå. Alle kommunens eien-
domsbesiddere bør være med på
å dele nødvendig tilskudd til
kommunekassen på en rettfer-
dig måte, for eksempel med et
minimumsbeløp på 1.000 kroner
pr. bolig og masksimum 10.000
kroner.

Jacobsen forteller avslut-
ningsvis at han må ut med cirka
10 prosent av den årlige alders-
pensjonen sin til «skolepenger»
i Lillesand.

Urimelige innkreving av «skolepenger»
Etterlyser takstdokumenter for hytte til 18,5 millioner

Fylkesrådmannen har frarådd
innvilgelse av søknaden fra
Margrethe og Dan Robert Sel-
seng om utvidelse av hytte i
Sandane i Høvåg med et til-
bygg på 65 kvadratmeter. Ek-
sisterende hytte er på 60 kva-
drat.

Når fylkesrådmannen frarår
utvidelsen er det under henvis-
ning blant annet til at hytta lig-
ger noe eksponert til sett fra

sjøen og at det må foretas irre-
versible inngrep i terrenget
hvilket er lite ønskelig. Det nye
bygget vil forøvrig fremstå
som mer dominerende i land-
skapet, påpekes det og vises til
at økningen i areal vil bli på
108 prosent. Et mindre tilbygg
plassert i bakkant for å ivareta
akteulle behov, vil kunne ak-
septeres, sier fylkesrådman-
nen.

Tommelen ned for hyttedobling

Ragnhild Tønnessen gir i forrige utgave av Lil-
lesands-Posten uttrykk for skepsis i forhold til
InFacts meningsmåling som måler tilliten til
de lokale stortingsrepresentantene. Selvsagt
har Tønnessen et godt poeng i forhold til at
mange av kandidatene er forholdsvis ukjente.
Men det alene er ingen grunn til å avfeie me-
ningsmålingen som betydningsløs, tvert imot.
For det første er det å gjøre seg kjent en del av
stortingskandidatenes arbeidsvilkår, for det
andre viser resultatet brutt ned på partiprefe-
ranse at velgerne i stor grad kjenner sine kan-
didater og for det tredje er utslagene i måling-
ene så tydelige at de ikke kan bortforklares
med statistiske tilfeldigheter. Det gjelder det
totale bildet og ikke minst forholdet kandida-
tene imellom.

Meningsmåling

Atter en gang har Kokkenes havnet i begiven-
hetenes sentrum. I mer enn 15 år har vi ventet
på at byen skulle få en permanent marina og at
Lillesand kommune skal få bestemt seg for
hva man vil med området. Da byens varaordfø-
rer stakk fingeren inn i vepsebolet i fjor vår så
var begrunnelsen at det hastet å få til en løs-
ning før sommeren 2008. Nå kan vi konstatere
at det ikke kom noen løsning, heller ikke før
2009-sesongen.

Det politiske håndverket har vært under en-
hver kritikk, og når en ser på hvilken innsats
som er lagt inn hvor, så er det vanskelig å tro
på at den politiske ledelses hovedfokus har
vært å få på plass gode marinaløsninger. Det
eneste man har oppnådd så langt er at Willy
Dreessen har måttet flytte og at en åtte kva-
dratmeter stor bu er blitt revet, mens den byg-
gesaken politikere og administrasjon har lagt
prestisje inn i å få godkjent flere ganger er
stanset av fylkesmannen. Man rir paragrafer
til ytterste når det kan ramme den lille mann
og kvinne, mens kommunens egne forplik-
telser blir ignorert. Byggesaker er blitt trenert
med tvilsomme virkemidler, kontrakten med
marinaeier Aas er brutt på flere vesentlige
punkter og nyetablererne i Ankerfestet er ført
bak lyset.

I følge kommunen skal alt bli så mye bedre når
reguleringsplanen er på plass. Det var den
usaklige begrunnelsen for å avvise Willy Dre-
essens byggesak i fjor vår. Men hvorfor kunne
ikke kommunen avvente den samme regule-
ringsplanen før man iverksatte riving av buer
og kastet Dreessen ut av verkstedtomta? Der-
som det skal investeres millioner på eiendom-
men er ikke ønsket om en vaktmesterleilighet
unaturlig, og vi har vondt for å se problemet
med at eiendommen er bebodd, tvert imot
trodde vi Lillesand kommune ønsket beboelse
i sentrumsnære områder.

Når byens varaordfører viser handlekraft så
har han valgt en merkelig sak å gjøre det på.

Kokkenes

● Arbeidet med revisjonen av kom-
muneplanen er i gang, og kommu-
nen oppfordrer nok en gang innbyg-
gerne og andre med interesse for
Lillesands framtid om å komme
med innspill. Oppfordringen er for-
valtningsmessig korrekt og oppfat-
tes i og for seg som en hyggelig gest.
Men etter å ha fulgt byens utvikling
i vel syv år, og kommet med en rek-
ke innspill om nettopp Lillesands
framtid etter tidligere oppfordring-
er, føles det litt trått. For hva skjer
med mine eller andres innspill?
Brukes de aktivt i planprosesser el-
ler arkiveres de etter kort tid i ei
mappe merket «innspill»? 

Sakens kjerne er at denne formen
for tradisjonell byplanleg-
ging har mange demokra-
tiske og kommunikative
svakheter. I enhver med-
delelsessituasjon er det et
budskap som overføres fra
en sender til en mottaker.
For at kommunikasjonen
skal lykkes, kreves det at sender og
mottaker kjenner den koden (dvs.
det språket) som meldingen fram-
stilles i, situasjonen den overføres i
og den konteksten som budskapet
viser til. Her er det potensielt
mange støykilder. I tradisjonelle
byplanleggingsprosesser gis dessu-
ten få eller ingen individuelle

tilbakemeldinger til avsender.
Kommuneplanleggerne kan være
verdens hyggeligste eller dyktigste
fagfolk, uten at det hjelper når selve
prosessen oppleves som upersonlig,
lite transparent og byråkratisk.

Demokratisk medvirkning og go-
de planprinsipper skaper varige
ekstraverdier; økonomiske, sosiale
og miljømessige aktiva som styrker
langsiktige investeringer i byg-
ninger og byer. Uansett hvor store
eller små de er, vil både byer og byg-
ninger oppleves i forhold til men-
neskets målestokk. «Plansmier»
er en god arbeidsform i viktige by-
utviklingssaker. En plansmie er
noe langt mer enn en idédugnad el-

ler et informasjonsmø-
te. Det er en forplik-
tende prosess med et
klart mål: I løpet av en
ukelang «work-shop»
skal det lages ferdig en
plan for et framtidig
byområde. Både fag-

folk, utbyggere, offentlige etater,
frivillige organisasjoner, beboere,
næringsdrivende og andre interes-
serte borgere inviteres til å delta i
prosessen. Planen vedtas formelt
av de folkevalgte.

Plansmier er et konkret svar på
de siste års kritikk mot en stedsut-
vikling der utbyggere har fått for

stor makt, og de folkevalgte føler
seg bundet av private planer og
uformell kontakt mellom utbyggere
og kommuneadministrasjonen.

Klager, spekulasjoner, protestak-
sjoner og rettssaker, som vi har sett
tilløp til i Lillesand de seneste
årene, er ofte utløst av en planleg-
ging der man ikke i tide trekker inn
alle som bør ha et ord med i laget
når omgivelsene endres. Fornuftige
utbyggere garderer seg mot forsin-
kelser, ekstrakostnader og negativ
publisitet ved å lytte til nærmiljøet
og finne frem til optimale løsninger
som samler bred støtte. Plansmier
organiserer denne legitime proses-
sen på en folkelig og effektiv måte.

Det er mitt innspill til kommune-
planrevisjonen.
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PS! Etter plansmia i Gjerstad i mars
ble det lagt frem en fremtidsvisjon
for tettstedet i form av en 20 års ut-
viklingsplan, som et stort flertall av
deltakerne kunnes enes om. Sjefsar-
kitekt Michael Fuller-Gee i Husban-
ken Region Sør uttalte følgende til
Aust-Agder Blad etter plansmia: -
«Jeg er veldig imponert og hadde ik-
ke forventet meg en slik gjennomar-
beidet plan i løpet av fire dager».

Plansmier 
- et alternativ for framtida

❞
Utbyggere
har fått for
stor makt


