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SAKSUTSKRIFT 

Arkivsak-dok.  21/00197-4 
Saksbehandler John Ivar Bjelland 
 
 
 
 

Regulering av motorferdsel på Lygne - forskrift 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Formannskap 25.03.2021 73/21 

 
 

Formannskap har behandlet saken i møte 25.03.2021 sak 73/21 
 

Møtebehandling 

Mona Flottorp foreslo:  
Området ved Kirkeodden endres fra grønn til blå farge før det legges ut på høring. 
 
 

Votering 

Forslaget fra Mona Flottorp fikk 3 stemmer, og 2 stemte imot. Forslaget ble vedtatt. 
 
Rådmannen forslag med Mona Flottorp sitt forslag til endring fikk 3 stemmer, og 2 stemte imot. 
Forslaget ble vedtatt.  
 
 

Formannskaps vedtak: 

 

          Området ved Kirkeodden endres fra grønn til blå farge før det legges ut på høring. 

Hægebostad kommune legger utkast til forskrift som regulerer motorferdsel på Lygne 
ut på høring. Høringsfrist settes til 10. mai 
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Regulering av motorferdsel på Lygne - forskrift 

 

Rådmannens innstilling: 
Hægebostad kommune legger utkast til forskrift som regulerer motorferdsel på Lygne 
ut på høring. Høringsfrist settes til 10. mai 

Vedlegg 

Forskrift om bruk av motorfartøy på Lygne i Hægebostad kommune 

 

Saken kort fortalt 
Formannskapet hadde i sak 49/21 regulering av motorferdsel oppe til behandling. På bakgrunn av 
vedtak i saken er det nå laget et utkast til forskrift. 
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Bakgrunn 
Formannskapet fattet i sak 49/21 følgende vedtak: 
 
«Rådmannen utarbeider forskrift etter motorferdselloven som formannskapet sender ut på høring  
Formannskapet ønsker følgende innarbeides i forskriften: 

- Forskriften gjelder også båt 
- Hensynssone 100 meter fra land utenfor områder med bosetning og badeplasser. I 

hensynssonen er det kun tillatt med transportetapper og maksimal fart 5 knop.» 
 
 
På bakgrunn av dette nå laget et utkast til forskrift som regulerer motorferdselen på Lygne.  
 
Forvaltningsloven setter krav til behandling av forskrifter i kapittel VII. Forskriften må derfor ut på 
høring for at saken skal være så godt opplyst som mulig før vedtak fattes. Loven setter ikke noen 
konkrete krav til høringsfrist. Nasjonale forskrifter har ofte en høringsfrist på 6 uker.  
 

Vurdering 
Oversiktskartet vedlagt forskriften viser prinsippet, der områder med bosetting er markert og 
begrensningene i hundremetersbeltet gjelder. Det hadde vært lettere og formidle til publikum 
dersom det hadde vært et sammenhengende område fra osen  ved utløpet av Lygne, opp langs 
østsiden og ned igjen på Hobbelandssiden så langt det det er bebyggelse. Karforslaget viser imidlertid 
områdene slik en tolker formannskapets vedtak.  
 
Formannskapet kom med føringer i sak 49/21 til innretning av begrensningene. Rådmannen har tatt 
seg friheten til å foreslå begrensninger i ferdselen utover det formannskapet bestilte. I området 
utenfor Sørlandet rehabiliteringssenter/omsorgssenteret foreslås det ikke åpning for kjøring inn og 
ut fra land, altså et totalforbud for motorisert ferdsel.  Bakgrunnen for dette er blant annet innspill 
fra Sørlandets rehabiliteringssenter der de viser til kommuneplanen for området. Denne har avsatt 
deler av området til vannaktiviteter for helseformål. Det er Hægebostad kommune og Eiken rekhjem 
ANS som eier det meste av landarealet. For å få med hele området i kommunedelplanen foreslås det 
at forbudet gjelder også utenfor noe landareal eid av andre i nordenden. Grunneier her er Kjell Olav 
Skår. 
 
Avgrensningen av det blå området beskrevet over er vist mer detaljert i kartet under. Forbudet 
gjelder i et belte på hundre meter fra land mellom de to blå strekene.  All motorferdsel ferdsel vil her 
være forbudt. Kartet viser også kommunedelplanen: 
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Forskriften vedtas av kommunestyret etter først å ha vært behandlet i formannskapet. 
 
Møteplanen for våren er som følger med utsending av papirer i overkant av en uke før. 
 
Formannskap: Torsdag 29 april 
Kommunestyre: Torsdag 20 mai 
 
Formannskap: Torsdag 3 juni 
Kommunestyre: Torsdag 17 juni 
 
 
For å få saken med til kommunestyret i mai må høringsfristen settes til seinest 17 april. Selv om 
forvaltningsloven ikke setter noe krav til frist vil fristen være i korteste laget siden også påskeferien 
er inni her.  Det foreslås derfor å sette høringsfristen til den 10 mai. Endelig vedtak blir da ikke fattet 
før i kommunestyret den 17 juni. 
 

Økonomiske konsekvenser  
 

Konsekvenser for barn og unge 
 

Konsekvenser for klima og miljø 
 

Konsekvenser for folkehelse 
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Konklusjon 
Forskriften sendes på høring med høringsfrist 10 mai 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 6.april.2021 
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