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SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2020/2543-2
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Saksnummer

Formannskapet

25.06.2020

57/2020

Søknad om kommunal tilskudd til bygging av flomvern langs Litleåna gjennom
Opsalbygda
Kommunedirektørens anbefaling:
Formannskapet viser til søknad om tilskudd til flomsikring langs Litleåna gjennom Opsalbygda, og finner å
kunne dekke behandlingsgebyret på kr 8 500 i forbindelse med søknaden om godkjenning av
flomsikringstiltaket.
Beløpet belastes formannskapets budsjettpost for tilleggsbevilgninger.

Bakgrunn for saken:
Det foreligger søknad fra 5 grunneiere i Opsalbygda, om kommunalt bidrag til flomvern langs Litleåna. I
følge søker er de totale kostnadene for prosjektet beregnet til å komme på kr 130 000. Grunneierne har
allerede hatt utgifter på kr 80 000.
På grunn av skader på eiendommene i forbindelse med flom i 2015 og 2017, har grunneierne søkt om
tillatelse til å anlegge et flomvern mot Litleåna, like nord for kryssing av fylkesveien gjennom Opsalbygda.
Det foreligger tillatelser fra NVE og Fylkesmannen, og byggetillatelse er gitt.
De fleste eiendommene som er berørt av dette tiltaket, er etablert på 70-tallet, og en er ikke kjent med
om eiendommene også tidligere er berørt av flom i Litleåna.
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En er heller ikke kjent med om det er søkt om tilskudd til flomvern hos NVE eller de respektives
forsikringsselskap.
Vurdering:
En er ikke kjent med at det tidligere er gitt tilskudd til flomsikring eller annen form for sikring av private
eiendommer. Imidlertid dekket kommunen grunneiernes egenandel i forbindelse med utbedring av
skadene på den private brua over Møska på Vatland. Her ble forøvrig reparasjonen betalt av
Landbruksdirektoratet (Naturskade).
Ut fra nevnte sak, kunne det derfor være aktuelt å dekke gebyr for behandlingen av byggesøknaden.
En finner ikke å kunne anbefale at kommunen dekker ytterligere kostnader i forbindelse med omsøkt
flom sikring. De bør utover private egenandeler, søkes finansiert gjennom tidligere nevnte ordninger,
NVE, Naturskade, forsikringsselskap mv.

Konklusjon:
Kommunedirektøren viser til søknad, og anbefaler at kommunen dekker behandlingsgebyret på kr 8 500 i
forbindelse med søknaden om godkjenning av flomsikringstiltaket.
Beløpet dekkes over formannskapets post.

Vedlegg:
1
Søknad om kommunale midler ved utarbeidelse av flomvern.PDF
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Lyngdal kommune
ved tekninske tjenester
Søknad

om

Flommen

kommunale

i desember

bredder.

Vannet

fylkesvei

midler

2015 og oktober

igjen treffer

og har også kommet

Som beskrevet
identifisert

utarbeidelse
2017 førte

ledes da i en sterk strøm

554 før vannet

naboer,

ved

i rapport

til at Litleåna

gjennom

elveløpet.

saksmappe

og det er mulig å utarbeide

går også gjennom

gikk over sine
206/1,3

eiendom

fi?”
tj ((;;

og 5 over

og garasje

til

hus.

2018/1572

et flomvern

ved Opsalsbygda

hus på gårds og bruksnummer

Vannet

inn i Kjeller til enkelte

tilknyttet

av flomvern

er årsaken

til at elven går over sine bredder

der elven er for grunn

og som leder vannet

tilbake i elven der elven er dyp nok til å ta mengden vann fra flommen.
Det takkes for positivt svar i vedtaksnummer
utbedringen

656/19 som gir oss tillatelse til å gjennomføre

av elven (flomvern), som er nødvendig for at huset på bruksnummer

kan stå sikrere

ved fremtidig

ekstremvær.

Dette

flomvernet

vil naturlig

denne

206, samt nabohus,

nok også beskytte

fylkesvei

554 ved Opsal som blir hindret ved slike større flommer.
Vl håper

kommunen

søker derfor

ser de samfunnsmessige

om kommunale

midler

hensyn som gjøres

for å utarbeide

i denne

utbedringen

av elven og vi

flomvernet.
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SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2020/4972-1
Arkivkode: Q14
Saksbehandler: Kristine Valborgland
Adm.enhet: Plan og næring
Dato: 21.06.2020

Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Formannskapet

25.06.2020

58/2020

Miljøgata - bestemmelser for sommeren 2020
Kommunedirektørens anbefaling:
Miljøgata stenges for trafikk i perioden fra og med 27.juni frem til og med søndag 16.august.
Bakgrunn for saken:
Jonas B. Gundersen og Sentrumsgården har søkt om økt areal til uteservering denne sommeren. Bruken
av Miljøgata må sees i sammenheng med næringsdrivendes behov for økt areal på grunn av COVID-19
smitte og restriksjoner.

Vurdering:
COVID-19-pandeminen har ført til avstandskrav som gjør at antall gjester til serveringssteder blir redusert.
Kommunen ønsker derfor å være imøtekommende ved å gi næringsdrivende økt areal denne sommeren,
slik at omsetningen ut fra forholdene blir best mulig.
Utnyttelse av uteområdet mellom Miljøgata og rådhusplassen blir begrenset av varetransport og bruken
av de kommunale parkeringsplassene ved siden av kinoen.
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Jonas B. Gundersen har fått utvidet uteområde for skjenking i perioden frem til 30.september. SJØ ønsker
å søke om utvidet skjenkeområde dersom midlertidig utvidet uteareal godkjennes av formannskapet.
Det er viktig å få til aktivitet i sentrum. Det er en utfordring i sentrumsbildet at lokalene til tidligere
Bekkereinan/ Narvesen har stått tomme. COVID-19-situasjonen gjør det enda mer krevende.
Kommunen bør derfor forsøke å bidra til aktivitet i sentrum og tilrettelegge slik at næringsdrivende kan
klare å drive sin virksomhet med tilstrekkelig omsetning og opprettholde aktiviteten i sentrum.
Administrasjonen har hatt flere befaringer i området, og mener at det bør være mulig å tilpasse
tilgjengeligheten i Miljøgataytterligere til økt uteaktivitet i ferieperioden.
Fra neste år bør det sees på om det er mulig å begrense varetransporten til visse tider av døgnet, slik at
man unngår varelevering og kjøring i Miljøgata i den mest befolkede perioden på døgnet.
Mandag 22.06.20 vil det være en befaring med leder for nullvisjonen, leder for råd for Eldre, leder for råd
for personer med funksjonsnedsettelse samt administrative representanter. Man vil da vurdere
trafikksikkerhet og tilgjengelighet i området. Referat fra befaringen vil bli lagt frem i formannskapet når
saken behandles.

Konklusjon:
Det anbefales at formannskapet utvider tidspunktet for Miljøgatas åpningstider til siste helg før
skoleferien er slutt.. Man bør ta hensyn til konklusjonene i befaringen mandag 22. juni 2020.
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SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2020/4844-2
Arkivkode: U62
Saksbehandler: Kristine Valborgland
Adm.enhet: Plan og næring
Dato: 21.06.2020

Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Formannskapet

25.06.2020

59/2020

Søknad om søndagsåpen butikk sommeren 2020 - Kiwi Agnefestveien
Kommunedirektørens anbefaling:
Formannskapet gir dispensasjon til at Kiwi Agnefestveien kan holde søndagsåpent 5 søndager kl 14-20 i
perioden 05.07.20 til 02.08.20.
Formannskapet ber administrasjonen søke fylkesmannen om at området fra Kiwi, Agnefestveien til
Rosfjord defineres som et turiststed.

Bakgrunn for saken:

Kiwi Lyngdal, Agnefestveien v/ butikksjef Øyvind Berntsen søker om å få holde den ordinære butikken
åpen fra kl 14-20 fem søndager i perioden 5.7 til 2.8.
Lov om helligdager og helligdagsfred regulerer varehandel på søndager og andre helligdager. Ihht § 5 er
er det påbudt at faste utsalgssteder som selger varer til forbruker holder stengt. Det er en del unntak fra
dette, bl.a kiosker, bensinstasjoner, serveringssteder, hagesenter mm.
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Utsalgssteder fra områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typiske turiststed er unntatt
påbudet om søndagsstengt, jfr § 5, 4.ledd.
Dette betyr at dersom Kiwi, Agnefestveien skal kunne holde den ordinære butikken åpen må det kunne
begrunnes at et geografisk område er et typisk turiststed.

Vurdering:

Det må innsendes tilstrekkelig dokumentasjon til at fylkesmannen har grunnlag til å vurdere om området
er et typisk turiststed. Dokumentasjonen må sannsynliggjøre hvor mange turister som kommunen har, og
at disse utgjør et markant utslag i hvor mange mennesker som oppholder seg i kommunen. Det er også
nødvendig å finne forholdsmessig i prosent hvor stor del av den totale omsetningen som går til turister
for den perioden som det søkes for.
Det er mulig at man kunne få en godkjenning for at et begrenset område fra Kiwi og til om med Rosfjord
og videre til området ved bibelcampen til KVS kan defineres som et turiststed. Dette er heller ikke mer
arbeid enn at man kunne gjøre et forsøk på dette før ferien er i gang.
Det er usikkert om dette vil ha en betydning for en eventuell søknad seinere om søndagsåpne butikker for
området Lyngdal sentrum evt området til Rom.
Det er usikkert om fylkesmannen vil rekke å behandle denne søknaden innen tidsrommet som det søkes
for.

Konklusjon:
Administrasjonen kan gjøre et forsøk på å bistå Kiwi, Agnefestveien, i en prosess med å definere området
fra Kiwi og ned til Rosfjord som et turiststed. Politikerne må da vedta at de støtter at Kiwi, Agnefestveien
får holde søndagsåpent og at prosessen settes i gang.
Vedlegg:
1
Søknad fra Kiwi Lyngdal Agnefestveien
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SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2020/4970-2
Arkivkode: 000
Saksbehandler: Kristine Valborgland
Adm.enhet: Plan og næring
Dato: 19.06.2020

Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Formannskapet

25.06.2020

60/2020

Søknad om søndagsåpen butikk sommeren 2020 - Kiwi, Alleen senter
Kommunedirektørens anbefaling:
Det settes ikke i gang en prosess for å få definert området ved Alleen som turiststed nå.

Bakgrunn for saken:
Kiwi, Allen senter v/ butikksjef Arild Hansen søker om å få holde den ordinære butikken åpen fra kl 10-22
søkndager i ukene 27-31 i 2020.
Lov om helligdager og helligdagsfred regulerer varehandel på søndager og andre helligdager. Ihht § 5 er
er det påbudt at faste utsalgssteder som selger varer til forbruker holder stengt. Det er en del unntak fra
dette, bl.a kiosker, bensinstasjoner, serveringssteder, hagesenter mm.
Utsalgssteder fra områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typiske turiststed er unntatt
påbudet om søndagsstengt, jfr § 5, 4.ledd.
Dette betyr at dersom Kiwi. Allen senter, skal kunne holde den ordinære butikken åpen må det kunne
begrunnes at et geografisk område er et typisk turiststed.
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Vurdering:
Det må innsendes tilstrekkelig dokumentasjon til at fylkesmannen har grunnlag til å vurdere om området
er et typisk turiststed. Dokumentasjonen må sannsynliggjøre hvor mange turister som kommunen har, og
at disse utgjør et markant utslag i hvor mange mennesker som oppholder seg i kommunen. Det er også
nødvendig å finne forholdsmessig i prosent hvor stor del av den totale omsetningen som går til turister
for den perioden som det søkes for.
For området oppe ved Alleen regnes dette som en for stor jobb å sette i gang i forhold til at det er en
bedrift som ønsker å holde søndagsåpent. Det er ikke tilstrekkelig å fremlegge dokumentasjon for den
ene bedriften i området som søker om dette. Det må fremlegges for hovedtyngden av bedriftene i
området.
Det er usikkert om fylkesmannen vil rekke å behandle denne søknaden innen tidsrommet som det søkes
for. Det er også usikkert på om fylkesmannen vil vurdere området ved Alleen som et turiststed.

Konklusjon:

Det anbefales ikke å sette i gang en prosess for å få definert Lyngdal, området ved Alleen som et
turiststed nå. Det bør heller settes i gang en større prosess i forhold til neste sommer dersom
hovedtyngden av de næringsdrivende i området er positive til at et slik prosess igangsettes.
Vedlegg:
1

Søknad fra Kiwi Alleen senter

2
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SAKSFRAMLEGG

Arkivreferanse: 2020/4973-3
Arkivkode: Q14
Saksbehandler: Kristine Valborgland
Adm.enhet: Plan og næring
Dato: 21.06.2020

Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Formannskapet

25.06.2020

61/2020

Søknad fra Sentrumsgården om utvidet leieareal sommeren 2020
Kommunedirektørens anbefaling:
Det gis tillatelse for perioden frem til 16.08.20 å benytte tilleggsarealet som er markert som fortau.

Bakgrunn for saken:
Viser til vedlagte søknad fra Sentrumsgården Lyngdal v/ Karl Igland av 17.juni 2020 med vedlegg.
Igland søker om å leie et utvidet området på utsiden av tidligere Bekkereinans lokaler. Dette skyldes både
at COVID-19-restriksjonene fører til større avstand mellom bordene og generelt at uteområdet er noe lite
i forhold til å kunne ha plass til nok gjester slik at det vil være lønnsomt.
Området det søkes om er markert med en svart linje i kartet og er fortau i den perioden Miljøgata er åpen
for biler.
SJØ ved Gaute Ubostad skal være leietaker og er en virksomhet under etablering med snarlig oppstart. I
vedlegg tre fremgår det begrunnelse for hvorfor det er viktig for SJØ med et utvidet området.
Vurdering:
Serveringsbransjen er hardt rammet av COVID-19-pandemien. Selv om samfunnet stort sett er gjenåpnet
er det likevel restriksjoner som fører til begrenset mulighet for omsetning og overskudd. Dette gjelder
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spesielt avstandskrav og skjerpet hygieneregler. Kommunen bør forsøke å tilrettelegge i den grad det er
mulig slik at næringslivet kan gå best mulig i denne perioden vi er inne i.
Administrasjonen har vært på befaring og vurdert utvidelsen av området. Innstillingen fra
administrasjonen er at dette bør kunne gjøres i perioden frem til 16.08.20. Det er lite trafikk i perioden
som Miljøgata er stengt for biler, og vareleveringen til butikkene har ikke så stort omfang. Bredden er
tilstrekkelig for varetransport. Trafikksikkerheten er tilfredsstillende.
Det er vedlagt en situasjonsplan fra 2016 der det vises tilstrekkelig svingradius for vegbanen (vedlegg 4).
Det er gjennomført en befaring med leder for Eldrerådet, leder for Råd for personer med
funksjonsnedsettelse, leder for Null-visjonen og administrasjonen mandag 22.06.2020. Konklusjonen var
at alle var positive til dette som en midlertidig ordning, og forutsatt at Miljøgata også var stengt for biler i
denne perioden. Referatet er sendt ut for godkjenning, og deles ut i formannskapet under behandlingen.
Det anbefales en grundigere prosess dersom dette skal være en permanent ordning og da bør saken opp
til behandling i rådene.
Det foreslås ikke å ta noe leie i perioden. Den vil uansett være svært lav. Sentrumsgården leier et
tilsvarende areal av kommunene i dag til kr 1.000 i årlig leie.

Konklusjon:
Kommunen bør tilrettelegge for utvidet leieområde på utsiden av bygget begrenset til området som er
markert som fortau i dag. Dette er både et tiltak i forhold til COVID-19-restiksjoenen i forhold til
begrensinger på antall kunder og vil også kunne gi en bedre start i en etableringsfase for ny virksomhet.
Miljøgata bør være steng for biler i samme periode.

Vedlegg:
1
Søknad om utvidet leieområde Sentrumsgården
2
Vedlegg søknad Sentrumsgården skisser
3
Vedlegg fra SJØ
4
Situasjonsplan utvidelse av Sentrumsgården 2016
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Lyngdal kommune

17.juni.2020

ved Kristine S Valborgland
kommunal sjef plan og næring

Sentrumsgården Lyngdal
Postboks 200
4576 Lyngdal

Søknad om leie av ca. 35 kvm uteareal foran tidligere Narvesen/Bekkereinans lokaler i
Sentrumsgården
Narvesen har vært leietaker i Sentrumsgården i over ti år. De har hatt svikende omsetning de senere
år og la dessverre ned butikken 24 august 2018. Det er nok flere årsaker til sviktende omsetning, men
en viktig årsak er at det etter ombyggingen av Sentrumsgården for fire år siden ble mindre utearealer
med plass til benker og annet. At trafikken endret seg fra toveis til enveiskjøring etter at miljøgata
kom på plass, har nok også spilt en rolle.
Det aktuelle området det søkes om gjelder den enveiskjørte veien som er bygget med brostein.
Brosteinsområdet har ca. seks meter bredde i dag, og vi ønsker å bruke hele området som vi i dag
leier av kommunen i dag til uteservering.
Dette området er ca to meter bredde. Breddekrav til enveiskjørt vei er fire meter. Gjennom
sommeren og flere helger i året er hele området omgjort til gågate og har ikke trafikk i det hele tatt.
På vedlagt skisse kan en også se at noe av dagens kommunale kjørevei ligger på Sentrumsgården sin
eiendom. I 2019 ble det lagt til en gangvei på ca 1.4 m på utsideen av det området som Bekkereinan
hadde servering i 2019. Denne gangveien som går langs glassrekkverket, blir omtrent ikke brukt.
Vi ønsker å reetablere hele uteområde med plass til stoler og bord for å ha større mulighet til å få en
bærekraftig butikk/kafé/resturant for disse nå tomme lokalene. Et slikt uteområde tror vi kan bli
veldig bra for hele gatemiljøet rundt Kulturhuset og Sentrumsgården, og styret i Sentrumsgården
leilighetssameie er også positive til denne søknaden til Lyngdal kommune. Møblementet som vil bli
satt ut vil holde en god standard. Det er gågåte i dette området om sommeren. Dette skille mellom
dagens kjørevei på 4 meter, og uteområdet for bespisning vil kunne tas vekk utenom sesongen., og
plasseres tilbake der hvor det står i dag.
Etter at Bekkereinan la ned, så er erfaringen at uteområdet for bespisning som ble disponert i 2019
var i minste laget for å kunne ha et tilfredsstillende uteområde for servering. Det området som det
søkes på nå , er de samme m2 som det er leieavtale på i dag. Men at deler av området omdisponeres
for utesesongen.
Vedlagt er tre skisser av området.
mvh
Karl Igland for
Sentrumsgården Lyngdal
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Gaute Ubostad
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