MANDAL KOMMUNE
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Bystyret
Bystyresalen, Mandal rådhus
05.09.2019
17:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Øystein Rui Kristoffersen
Medlem
Even Tronstad Sagebakken Medlem
Åse Lill Kimestad
Medlem
Inga Fjeldsgaard
Medlem
Rasim Maksumic
Medlem
Kenneth Hjorth Rafaelsen
Medlem
Hege Lønning
Medlem
Dagmar Sofie Hansen Lia
Medlem
Jorun Nilsen Stallemo
Medlem
Jan Øyvind Åvik
Medlem
Alf Gottfred Møll
Medlem
Paul Storholt
Medlem
Per Eivind Bratteberg
Medlem
Harald Øyslebø
Medlem
Ronni Ellefsen
Medlem
Alf Erik Andersen
Ordfører
Ole Guttorm Ihme
Medlem
Ove Nodeland
Medlem
Bodil Haugland Ruud
Medlem
Ole Bent Røiseland
Medlem
Hannah Dybesland
Medlem
John Kittelstad
Medlem
Christoffer Westermoen
Medlem
Idar Tronstad
Medlem
Margrethe Holte
Medlem
Elisabeth Lindland
Medlem
Randi Fredriksen
Medlem
Ingvild Wetrhus Thorsvik
Medlem
Sigurd Bjørn Kastrud
Medlem

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Wenche Asp
Pål Markus Damkås
Geir Feyling
Eva Jenssen
Arne Landsverk
Nina Bø Egeland

Representerer
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
AP
UAH
FRP
FRP
FRP
FRP
FRP
H
H
H
H
H
KRF
KRF
KRF
KRF
MDG
SP
V
V

Representerer
AP
FRP
FRP

Ebba Farre Roksvold
Øyvind Skoie –
habilitetssak
Svein Berntsen
Sven Erik Bringsdal habilitetssak

Jon Gunnar Ask
Ole Guttorm Ihme

H
H

Morten Ekeland
Kenneth H Rafaelsen

SV
AP

Merknader
BU var ikke representert.
Interpellasjon fra Sigurd Bjørn Kastrud/V om p-plasser i Fr. Nansens vei ble besvart av
ordføreren.

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Irene Lunde
Konstituert rådmann
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PS 61/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Rådmannens forslag til vedtak:
Møteprotokollen for bystyremøtet 13.06.2019 godkjennes.

Behandling i Bystyret - 05.09.2019:
John Kittelstad/KRF påpekte at det i voteringen i PS51 Kvisla var skrevet FRF i stedet
for KRF.
Protokollen godkjent med denne merknaden.
Vedtak i Bystyret - 05.09.2019:
Protokollen godkjent med merknad om at det i PS51 Kvisla var skrevet FRF i stedet for
KRF.

PS 62/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL driftsstyret 04.06.2019
Rådmannens forslag til vedtak:
Møteprotokollen for driftsstyremøtet 04.06.2019 godkjennes.

Behandling i Bystyret - 05.09.2019:
Harald Øyslebø/FRP til PS41 Krigsseilerplassen stilte spørsmål ved saksbehandlingen,
som han mente var mangelfull.
Ordføreren foreslo at rådmannen blir bedt om å svare ut.
Protokollen godkjent med denne merknaden.
Vedtak i Bystyret - 05.09.2019:
Protokollen godkjent med merknad om at rådmannen bes om å svare ut for
saksbehandlingen av PS41 krigsseilerplassen.

PS 63/19 REFERATSAKER
Behandling i Bystyret - 05.09.2019 :
Innstilling/Vedtak i Bystyret - 05.09.2019 :
Saksordfører:

RS 32/19 Tertialrapport Mandal Havn KF - saksfremstilling og protokoll

Behandling i Bystyret - 05.09.2019 :
Innstilling/Vedtak i Bystyret - 05.09.2019 :
Saksordfører:

RS 33/19 Månedsrapport kirka juli 2019

Behandling i Bystyret - 05.09.2019 :
Innstilling/Vedtak i Bystyret - 05.09.2019 :

Saksordfører:

RS 34/19 Mandal kirke - klage på biskopens vedtak fra Riksantikvaren

Behandling i Bystyret - 05.09.2019:
Varaordfører Ingvild W Thorsvik deltok ikke i behandlingen (ankom etter at behandling
av saken var startet)
John Kittelstad/KRF ble enstemmig erklært inhabil – ingen vara tiltrådte
Forslag fra Christoffer Westermoen/KRF:
Mandal kommune henstiller byggherre til å snarest ta opp igjen arbeidet med
restaurering av Mandal kirke. Arbeidet er så omfattende at det kan pågå i lang tid før
det vil berøre de forhold som Riksantikvaren og Biskopen PR tid er uenige om. En
snarlig oppstart er nødvendig, ettersom prosjektet har stått i ro i flere måneder,
samtidig som det påløper store månedlige kostnader til leie av stillas.
Ordføreren spurte bystyret om det var OK å ta en debatt og sak opp til votering –
enstemmig tilslutning.
Pause med gruppemøter
VOTERING
KRF-forslaget enstemmig vedtatt
Vedtak i Bystyret - 05.09.2019:
Mandal kommune henstiller byggherre til å snarest ta opp igjen arbeidet med
restaurering av Mandal kirke. Arbeidet er så omfattende at det kan pågå i lang tid før
det vil berøre de forhold som Riksantikvaren og Biskopen PR tid er uenige om. En
snarlig oppstart er nødvendig, ettersom prosjektet har stått i ro i flere måneder,
samtidig som det påløper store månedlige kostnader til leie av stillas.
RS 35/19 Vederlagsfri omgjøring av Furulunden som statlig sikret
friluftslivsområde for allmennheten

Behandling i Bystyret - 05.09.2019 :
Innstilling/Vedtak i Bystyret - 05.09.2019 :
Saksordfører:

RS 36/19 Notat om tiltak i Kvisla

Behandling i Bystyret - 05.09.2019:
Dok var ettersendt
Innstilling/Vedtak i Bystyret - 05.09.2019:

RS 37/19 Notat om rekkefølgen på tiltak i Kvisla

Behandling i Bystyret - 05.09.2019:
Dok var ettersendt (samme innhold som RS36)
Innstilling/Vedtak i Bystyret - 05.09.2019:

PS 64/19 ANNENGANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR
E39 MANDAL ØST-GREIPSLAND
Rådmannens forslag til innstilling:
Jf. plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Mandal bystyre detaljregulering for E39 Mandal øst
– Greipsland, planID 201810, med planbeskrivelse datert 12.08.19, plankart datert 05.08.19 og
12.08.19 og bestemmelser datert 14.08.19, med følgende endringer:


I bestemmelsenes pkt. 6.1 må det for å bedre skjerme friluftsområde ved Skoie stilles
krav om at støyskjerming skal være minimum 4 m. fra kjørebane ferdig vei. Det må
sikres at dette gjelder både støyvoll og støyskjerm.
Saksordfører:

Behandling i Planutvalget innstilling - 28.08.2019:
Saksbehandler tilstede og svarte på spørsmål
Nye veier var tilstede og svarte på spørsmål
Inga Fjeldsgaard ble valgt til saksordfører.
Tilleggsforslag fra KRF/John Kittelstad:
Viltundergang på Flegemyra flyttes lengre øst og gjøres om til en viltovergang.
Tilleggsforslag til KRF’s forslag fra H/Jon Gunnar Ask:
...,dersom dette ikke betinger nytt offentlig ettersyn
Votering:

KRF’s forslag ble enstemmig vedtatt.
Høyres forslag ble vedtatt med 6 mot 1 (KRF) stemme
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Planutvalget - 28.08.2019 :
Jf. plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Mandal bystyre detaljregulering for E39 Mandal øst
– Greipsland, planID 201810, med planbeskrivelse datert 12.08.19, plankart datert 05.08.19 og
12.08.19 og bestemmelser datert 14.08.19, med følgende endringer:


I bestemmelsenes pkt. 6.1 må det for å bedre skjerme friluftsområde ved Skoie stilles
krav om at støyskjerming skal være minimum 4 m. fra kjørebane ferdig vei. Det må
sikres at dette gjelder både støyvoll og støyskjerm.



Viltundergang på Flegemyra flyttes lengre øst og gjøres om til en viltovergang,
dersom dette ikke betinger nytt offentlig ettersyn.

Saksordfører: Inga Fjeldsgaard

Behandling i Bystyret - 05.09.2019:
Brev og presentasjon fra Nye Veier var ettersendt på epost og lagt som
tilleggsdokument på iPaden.
Notat 04.09.2019 fra saksbehandler: Vurderinger knyttet til behovet for ny
høring/offentlig ettersyn – var også ettersendt og lagt som tilleggsdokument.
Ole Guttorm Ihme enstemmig erklært inhabil – Øyvind Skoie tiltrådte som vara.
Forslag fra John Kittelstad/KRF:
Fjerne 2.setning i andre kulepunkt i innstillingen fra planutvalget.
Forslag nr.1 fra Svein Berntsen/SV:
 Viltundergang på Flegemyra flyttes lengre øst og gjøres om til en
viltovergang. Overgangen skal utformes i henhold til standarder i Statens
Vegvesens håndbok. – siden trukket
 Det etableres en viltovergang ved Manneveien vest for Skoie. Overgangen
skal utformes i henhold til standarder i Statens Vegvesens håndbok.
 Viltpassasjen ved Vatnedalsveien skal uformes i henhold til standarder i
Statens Vegvesens håndbok slik at passasjen får en god kvalitet for elg og
hjort med hensyn til utforming, plassering og vegetasjon.
Forslag nr.2 fra Svein Berntsen/SV:
Det forutsettes at det gjennomføres effektive tiltak mot støy, støv og andre
miljøpåvirkninger i hele anleggsperioden på Skoie.
Saksbehandler Jonny Grundeland svarte på spørsmål.
VOTERING
Innstillingens første del enstemmig vedtatt

Innstillingens 1. kulepunkt enstemmig vedtatt
Innstillingens 2. kulepunkt ble satt opp mot KRF-forslaget, og KRF-forslaget ble vedtatt
med 20 stemmer (2 V, 1 SP, 4 KRF, 1 MDG, 1 SV, 11 AP)
SV-forslag nr.1 punkt 2 og 3 fikk 4 stemmer (1 SV, 1 SP, 1 V, 1 MDG)
SV-forslag nr.2 ble vedtatt med 20 stemmer (1 SV, 2 V, 1 Sp, 4 KRF, 1 MDG, 11 AP)
Innstillingen med endringer ble deretter enstemmig vedtatt
Vedtak i Bystyret - 05.09.2019:
Jf. plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Mandal bystyre detaljregulering for E39
Mandal øst – Greipsland, planID 201810, med planbeskrivelse datert 12.08.19,
plankart datert 05.08.19 og 12.08.19 og bestemmelser datert 14.08.19, med følgende
endringer:


I bestemmelsenes pkt. 6.1 må det for å bedre skjerme friluftsområde ved Skoie
stilles krav om at støyskjerming skal være minimum 4 m. fra kjørebane ferdig
vei. Det må sikres at dette gjelder både støyvoll og støyskjerm.
 Viltundergang på Flegemyra flyttes lengre øst og gjøres om til en viltovergang.
 Det forutsettes at det gjennomføres effektive tiltak mot støy, støv og andre
miljøpåvirkninger i hele anleggsperioden på Skoie.

PS 65/19 NY ANNENGANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING
FOR SKIPSBYGGERGATA 2-10
Rådmannens forslag til innstilling:
Jf. plan- og bygningsloven §§ 1-9 og 12-12 vedtar Mandal bystyre detaljregulering for
Skipsbyggergata 2-10, planID 201623, med plankart datert 05.12.17, reguleringsbestemmelser
og planbeskrivelse datert 07.12.17.

Saksordfører:

Behandling i Bystyret - 25.01.2018:
Kenneth H Rafaelsen ble enstemmig erklært inhabil, Wenche Asp tiltrådte som vara.
Alf G Møll fikk permisjon, ingen vara tiltrådte. Bystyret var satt med 34 repr.
Forslag fra Jon Kittelstad/KRF som i planutvalget:
Saken utsettes. Rådmannen bes opplyse saken bedre, knyttet til hvilke muligheter som fins for
bygging av omsorgsboliger på dette arealet, og kostnadsestimater/konsekvenser for de ulike
modellene.

VOTERING
KRFs forslag vedtatt med 18 stemmer (11 AP, 4 KRF, 1 SV, 1 SP, 1 MDG)
Vedtak i Bystyret - 25.01.2018:
Saken utsettes. Rådmannen bes opplyse saken bedre, knyttet til hvilke muligheter som fins for
bygging av omsorgsboliger på dette arealet, og kostnadsestimater/konsekvenser for de ulike
modellene.

Behandling i Bystyret - 05.09.2019:
Kenneth H Rafaelsen/AP inhabil – Sven Erik Bringsdal tiltrådte som vara
Notat 27.10.2017 fra saksbehandler Arne Wilhelmsen «Omsorgsboliger i
Skipsbyggergata 2.10» var ettersendt og lagt som tilleggsdokument på iPaden
Tilleggsforslag fra John Kittelstad/KRF:
Reguleringsbestemmelsene pkt. 3.3 siste setning endres fra 60 kvm til 80 kvm
VOTERING
Innstillingen enstemmig vedtatt
Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt
Hele innstillingen med tilleggsforslaget ble deretter enstemmig vedtatt
Vedtak i Bystyret - 05.09.2019:
Jf. plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Mandal bystyre detaljregulering for Skipsbyggergata
2-10, planID 201623, med plankart datert 20.12.16, reguleringsbestemmelser datert 08.03.17
og planbeskrivelse datert 21.03.17, med følgende endringer:





I reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.2 må det fremkomme at
renovasjonsanlegget må være nedgravd.
I rekkefølgebestemmelsene må det tilføyes en bestemmelse om at nedgravd
renovasjonsanlegg må være etablert og ferdigstilt før det kan gis brukstillatelse
til første boenhet.
Reguleringsbestemmelsene pkt. 3.3 siste setning endres fra 60 kvm til 80 kvm

PS 66/19 ERSTATNINGSAREAL mv. FOR OMDISPONERING AV
STATLIGE FRILUFTSOMRÅDER STRØMSVIKA
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Bystyret er enig i at et område i/ved Nodevika, regulert til offentlig friområde og
friluftsområde, stilles til disposisjon som varig sikret friluftsområde som erstatning for
skjærgårdsparkarealene som omdisponeres i forbindelse med havneutbyggingen i
Strømsvika.
2. Bystyret er også enig i at det skal være stiforbindelser mellom Kleven og Nodevika og
mellom Strømsvika og Regeviksveien.
3. Skjærgårdsparkarealene som ligger innenfor/bak det regulerte havneområdet har
mindre verdi som friluftsområde etter havneutbyggingen. Bystyret anmoder om at det
forhandles slik at dagens regulering til henholdsvis LNFR-område og friluftsformål med
ras- og skredfare anses som tilstrekkelig sikring nå, og at servituttene slettes.
Saksordfører:

Behandling i Planutvalget innstilling - 19.06.2019 :
Det ble foretatt befaring.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Innstilling i Planutvalget - 19.06.2019 :
4. Bystyret er enig i at et område i/ved Nodevika, regulert til offentlig friområde og
friluftsområde, stilles til disposisjon som varig sikret friluftsområde som erstatning for
skjærgårdsparkarealene som omdisponeres i forbindelse med havneutbyggingen i
Strømsvika.
5. Bystyret er også enig i at det skal være stiforbindelser mellom Kleven og Nodevika og
mellom Strømsvika og Regeviksveien.
6. Skjærgårdsparkarealene som ligger innenfor/bak det regulerte havneområdet har
mindre verdi som friluftsområde etter havneutbyggingen. Bystyret anmoder om at det
forhandles slik at dagens regulering til henholdsvis LNFR-område og friluftsformål med
ras- og skredfare anses som tilstrekkelig sikring nå, og at servituttene slettes.

Saksordfører: Jon-Gunnar Ask

Behandling i Bystyret - 05.09.2019:
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak i Bystyret - 05.09.2019:
7. Bystyret er enig i at et område i/ved Nodevika, regulert til offentlig friområde og
friluftsområde, stilles til disposisjon som varig sikret friluftsområde som erstatning for
skjærgårdsparkarealene som omdisponeres i forbindelse med havneutbyggingen i
Strømsvika.
8. Bystyret er også enig i at det skal være sti-forbindelser mellom Kleven og Nodevika og
mellom Strømsvika og Regeviksveien.
9. Skjærgårdsparkarealene som ligger innenfor/bak det regulerte havneområdet har
mindre verdi som friluftsområde etter havneutbyggingen. Bystyret anmoder om at det
forhandles slik at dagens regulering til henholdsvis LNFR-område og frilufts-formål med
ras- og skredfare anses som tilstrekkelig sikring nå, og at servituttene slettes.

PS 67/19 VURDERING AV VIDERE PROSESS - INNSIGELSE TIL
OMRÅDEREGULERING FOR SANDNESHEIA BOLIGOMRÅDE
Rådmannens forslag til innstilling:
Bystyret ber om at det blir gjennomført mekling knyttet til innsigelsen fra Statens vegvesen, til
områderegulering for Sandnesheia boligområde, fremmet 26.03.19. Fra Mandal bystyre stiller
følgende:
1. Alf Erik Andersen (ordfører)
2. .................
3. .................
I tillegg stiller administrasjon.

Saksordfører:

Behandling i Planutvalget innstilling - 28.08.2019 :
Sigurd Skjelsbæk fikk permisjon fra møtet kl. 15.15 og var ikke tilstede under
behandlingen og avstemmingen av sak 11/19. Ingen vara møtte.
Jorun Stallemo ble valgt til saksordfører
Fra planutvalget velges:
2. John Kittelstad
3. Jon Gunnar Ask
Vara: Kenneth H. Rafaelsen
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt (6-0)
Innstilling i Planutvalget - 28.08.2019 :
Bystyret ber om at det blir gjennomført mekling knyttet til innsigelsen fra Statens vegvesen, til
områderegulering for Sandnesheia boligområde, fremmet 26.03.19. Fra Mandal bystyre stiller
følgende:
4.
5.
6.
Vara:

Alf Erik Andersen (ordfører)
John Kittelstad
Jon Gunnar Ask
Kenneth H. Rafaelsen

I tillegg stiller administrasjon.

Saksordfører: Jorun Stallemo

Behandling i Bystyret - 05.09.2019:
Ole Guttorm Ihme ønsket å bli erklært inhabil - ble erklært habil mot 11 stemmer (1 V, 1
FRP, 8 AP, 1 MDG)
Forslag fra KRF/AP/MDG/SV/SP v/John Kittelstad:
JF. Plan- og bygningslovens §12-12 vedtar Mandal bystyre skulle være
områderegulering for Sandnesheia, planID 201406 med planbeskrivelse datert
11.03.19, plankart datert 12.03.19 og bestemmelser datert 11.03.19 med følgende
justeringer:
• Endring i bestemmelsens punkt 3.2.3, 3 avsnitt: Følgende presisering tas inn
og erstatter 2.setning: « Landskapsanalysen skal ha vurderinger både med nærog fjernperspektiv, og skal ha som hensikt å minimere uheldig silhuettvirkning
mot Mandalselva.

• Tillegg til bestemmelsens punkt 5.1.3 som settes inn som 2. Setning i avsnittet
: Ved utarbeidelse av utomhusplanen skal det legges til rette for medvirkning fra
barn og unge.
• Hensynssone H_710( båndlegging etter Plan- og bygningsloven) utvides slik at
den samsvarer med korridor i kommunedelplan for tilførselsveien.
Rådmannen redegjorde for bestemmelser om behandling av reguleringsplan som ikke
står på sakskartet, frarådet 2.gangsbehandling av saken med begrunnelse at det ikke
tilfredsstiller kravene i PBL § 12-12.
Pause
Ordføreren etter en pause:
Forslaget tilfredsstiller ikke PBL § 12-12 og kan ikke behandles eller tas opp til votering.
På vegne av forslagsstillerne, varslet Even T Sagebakken/AP lovlighetskontroll
Ole Guttorm Ihme ønsket å få protokollført at han ved behandlingens begynnelse
hadde bedt om å bli erklært inhabil.
Nytt forslag v/John Kittelstad:
Bystyret ber planutvalget sette saken om områderegulering B 3 Sandnesheia på
sakskartet snarest mulig.
Seinere tillegg: Dersom meklingsmøtet ikke skulle nå fram, sendes saken til
departementet.
Saksbehandler Jonny Grundeland svarte på spørsmål om konsekvensene av et slikt
eventuelt vedtak.
VOTERING
Innstillingen enstemmig vedtatt
Første del av forslaget vedtatt mot 1 (FRP) stemme
Andre del av forslaget vedtatt mot 2 (H) stemmer
Innstillingen med tilleggsforslagene ble deretter enstemmig vedtatt
Vedtak i Bystyret - 05.09.2019:
Bystyret ber om at det blir gjennomført mekling knyttet til innsigelsen fra Statens
vegvesen, til områderegulering for Sandnesheia boligområde, fremmet 26.03.19. Fra
Mandal bystyre stiller følgende:
7. Alf Erik Andersen (ordfører)
8. John Kittelstad
9. Jon Gunnar Ask
Vara: Kenneth H. Rafaelsen
I tillegg stiller administrasjonen.
Dersom meklingsmøtet ikke skulle nå fram, sendes saken til departementet.
Bystyret ber planutvalget sette saken om områderegulering B 3 Sandnesheia på
sakskartet snarest mulig.

PS 68/19 TILTREDELSE AV FORKJØPSRETT FOR AKSJER I
STRØMSVIKASELSKAPENE
Rådmannens forslag til vedtak:
Mandal kommune tiltrer forkjøpsretten for kjøp av aksjer i MHSH AS og kjøper
sin andel av aksjer som legges ut for salg. For kjøp av aksjer eid av Åseral
kommune bevilges 858 000 finansiert fra disposisjonsfond. Bystyret slutter seg til
at Mandal kommune også benytter forkjøpsrett dersom flere aksjer i MHSH AS
skulle bli lagt ut for salg med tilsvarende finansiering.

Behandling i Bystyret - 05.09.2019:
Saken var ettersendt på epost og lagt som tilleggsdokument på iPaden
VOTERING
Innstillingen enstemmig vedtatt
Vedtak i Bystyret - 05.09.2019:
Mandal kommune tiltrer forkjøpsretten for kjøp av aksjer i MHSH AS og kjøper sin
andel av aksjer som legges ut for salg. For kjøp av aksjer eid av Åseral kommune
bevilges 858 000 finansiert fra disposisjonsfond. Bystyret slutter seg til at Mandal
kommune også benytter forkjøpsrett dersom flere aksjer i MHSH AS skulle bli lagt ut for
salg med tilsvarende finansiering.

