MØTEPROTOKOLL

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for teknikk og miljø
Formannskapssalen, Rådhuset
12.05.2016
09:00 – 17:10

FRA SAKSNR: 129/16

TIL SAKSNR: 149/16

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 11 av 11
Møteleder: Leder Jannicke Bergesen Clarke (AP)
Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Jannicke Bergesen Clarke
Kurt Johnny Hæggernæs
Nina H.O. Fauskanger
Roger Fauskanger
Hege Nilsen Torghatten
Vidar Grønnevik Davidsen
Rosalind Fosse
Vigdis Helene Skogheim
Arild Raftevoll

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
AL
MDG
H
FRP
FRP
V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Øystein Gundersen
Medlem
Inge Leirheim
Medlem

Representerer
H
AL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Ivar Bergesen
Rainar M. Askildsen

Representerer
AL
FRP

Møtte for
Inge Leirheim
Øystein Gundersen

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Fagsjef areal og samfunn Knut Natlandsmyr
Kommunalsjef teknisk Ivar Ådlandsvik
Leder kommunale eiendommer Kathrine Vollevik Knudsen
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Leder bygg og bolig Odd Maubach
Fagsjef skole Frode Solemdal
Leder plan og utvikling Eva Herdlevær
Daglig leder Trond Nesmann Berntsen
Prosjektleder bygg og bolig Bjørn-Oddmar Olsen
Leder vann og avløp Anton Bøe
Leder samferdsel Bjørn-Egil Olsen
Fra statens vegvesen: Ingrid Westgaard Setnes og Marianne Skulstad
Saksbehandler Tone Børtvedt
Møtesekretær Kristin Ådlandsvik

Underskrift:
---------------------------- ---------------------------- ------------------------
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SAKSLISTE
Utvalgssaksnr

Innhold

U.off.

Arkivsaksnr

PS 129/16

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PS 130/16

GODKJENNING AV PROTOKOLL

PS 131/16

Gbnr 18/43 - Kollevåg- Dispensasjon fra
Kommuneplanen for fradeling av nausteiendom

2016/1129

PS 132/16

Gbnr 21/23 - Davanger - Politisk behandling av
søknad om dispensasjon

2015/978

PS 133/16

Gbnr 4/448 - Erdal - 4-mannsbolig - Behandling av
søknad om dispensasjon

2016/783

PS 134/16

Gbnr 20/329 - Dispensasjon for parkeringsløsning Behandling av klage på avslag

2015/7687

PS 135/16

Gbnr 18/437, 438 - Kollevåg - Naust - Behandling av
søknad om dispensasjon

2014/2031

PS 136/16

Plan 207 - Sjøstrand - Behandling av klage på vedtatt
plan

2013/1867

PS 137/16

Plan 345 - FV 563 Askebakken - Hanevik/Eivika - 2.
gangsbehandling

2013/2492

PS 138/16

Plan 346 Fylkesveg 563 Askebakken Hanevik/Eivika va/vegutbedring del 2 - Behandling etter offentlig
utleggelse og høring

2013/2491

PS 139/16

Plan 236 - FV 562 Juvik - Ravnanger - Begrenset
høring

2013/1131

PS 140/16

Plan 343 - Forretningsområde Juvik øst - gbnr. 9/121,
212 m.fl. - Presisering av vedtak

2013/2795

PS 141/16

Årsmelding og årsregnskap 2015 - Askøy kommune

2016/2765

PS 142/16

Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr
25.04.2016

2013/8328

PS 143/16

Prosjektrapportering VA-mars

2014/6814

PS 144/16

Skilting på private veier - ansvar og organisering

2016/1008

PS 145/16

Vurdering av fremtidig kommunestruktur for Askøy
kommune

2014/3738

PS 146/16

Interkommunal næringsarealplan - politisk deltakelse

2015/3340

PS 147/16

Ny høring - Lokal forskrift om nedgravde oljetanker Askøy kommune

2014/5458

PS 148/16

Spørrerunde UTM - 12.05.2016

2016/2853

PS 149/16

MELDINGER

RS 108/16

Særutskrift Budsjettjustering - frie inntekter og
interne overføringer

2016/2253

RS 109/16

Rapportering til UTM 1.kv.2016

2013/2118

RS 110/16

Gbnr 23/2 - Klage tas til følge - Kommunens vedtak
omgjøres

2015/4932

RS 111/16

Gbnr 21/26 - Fylkesmannen stadfester kommunens

2015/4570
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vedtak - UTM 21.01.2016 sak 6/16
RS 113/16

Gbnr 5/715 - Fylkesmannen stadfester kommunens
vedtak av 17.02.16

2014/1696

RS 112/16

Gbnr 14/401 - Fylkesmannen stadfester kommunens
vedtak av 15.01.2016

2015/8713

RS 115/16

Gbnr 8/233 - Fylkesmannen stadfester kommunens
vedtak av 19.10.2015

2013/9357

RS 114/16

Gbnr 28/131 - Fylkesmannen stadfester kommunens
vedtak

2015/858

RS 116/16

Gbnr 13/54 - Fylkesmannen stadfester kommunens
vedtak av 15.12.2015 - sak DS 1668/15

2015/8447

RS 117/16

Gbnr 23/2 - Kopi av avgjørelse etter krav om
omgjøring av vedtak i klagesak om oppføring av bolig

2015/4932

PS 129/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Vedtak:
Innkalling:

Godkjent

Saksliste:

Godkjent med følgende orienteringer:

Følgende orienterte i sak om Revisjon av skolebruksplan 2016:
Leder plan og utvikling Eva Herdlevær
Leder bygg og bolig Odd Maubach
Fagsjef skole Frode Solemdal
Saken behandles i UTM 09.06.2016
Leder kommunale eiendommer Kathrine Vollevik Knudsen orienterte i sak om Strategiske
veivalg Sjoddien, status økonomi og investeringsbehov.
Saken behandles i UTM 09.06.2016
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PS 130/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Vedtak:
Protokoll fra 21.04.2016: Godkjent

PS 131/16 Gbnr 18/43 - Kollevåg- Dispensasjon fra
Kommuneplanen for fradeling av nausteiendom
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Vedtak:
UTM er positiv til å innvilge dispensasjon for fradeling av omsøkt eiendom på gnr. 18, bnr. 43
under forutsetning av at bruken blir uendret i samsvar med kommuneplanens arealdel.
Dispensasjon fra byggegrense mot sjø:
Vilkår 1. Hensynet bak 30m-beltet blir ikke vesentlig skadelidende fordi:



Bruken blir uendret.

Vilkår 2: Fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene fordi:



Eier får ordnet opp i eiendomsforhold etter arv samt skyldelingsforretning fra
1937.

Dispensasjon fra arealformål:
Vilkår 1. Hensynet bak arealformålet blir ikke vesentlig skadelidende fordi:



Bruken blir uendret og i samsvar med kommuneplanens arealdel.

Vilkår 2: Fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene fordi:



Eier får ordnet opp i eiendomsforhold etter arv samt skyldelingsforretning fra
1937.

Rådmannens innstilling:
Utvalg for teknikk og miljø avslår med hjemmel i pbl. § 19-2 søknad om dispensasjon for
etablering av nausttomt på gbnr. 18/43.
Utvalget viser til administrasjonens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.

Behandling:
Det ble foretatt befaring.
Roger Fauskanger (AL) foreslo slikt fellesforslag fra utvalg for teknikk og miljø:
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UTM er positiv til å innvilge dispensasjon for fradeling av omsøkt eiendom på gnr. 18, bnr. 43
under forutsetning av at bruken blir uendret i samsvar med kommuneplanens arealdel.
Dispensasjon fra byggegrense mot sjø:
Vilkår 1. Hensynet bak 30m-beltet blir ikke vesentlig skadelidende fordi:



Bruken blir uendret.

Vilkår 2: Fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene fordi:



Eier får ordnet opp i eiendomsforhold etter arv samt skyldelingsforretning fra
1937.

Dispensasjon fra arealformål:
Vilkår 1. Hensynet bak arealformålet blir ikke vesentlig skadelidende fordi:



Bruken blir uendret og i samsvar med kommuneplanens arealdel.

Vilkår 2: Fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene fordi:



Eier får ordnet opp i eiendomsforhold etter arv samt skyldelingsforretning fra
1937.

Avstemming:
Fellesforslag fra UTM:

Enstemmig.

PS 132/16 Gbnr 21/23 - Davanger - Politisk behandling av søknad
om dispensasjon
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Vedtak:
Saken utsettes for befaring.
Behandling:
Ivar Bergesen (AL) foreslo følgende:
Saken utsettes for befaring.
Avstemming:
Ivar Bergesens utsettelsesforslag:

Enstemmig.

PS 133/16 Gbnr 4/448 - Erdal - 4-mannsbolig - Behandling av
søknad om dispensasjon
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Vedtak:
Saken utsettes til møte i UTM 09.06.2016.
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PS 134/16 Gbnr 20/329 - Dispensasjon for parkeringsløsning Behandling av klage på avslag
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Vedtak:
Saken utsettes til møte i UTM 09.06.2016.

PS 135/16 Gbnr 18/437, 438 - Kollevåg - Naust - Behandling av
søknad om dispensasjon
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Vedtak:
Saken utsettes til møte i UTM 09.06.2016.
Behandling:
Det ble foretatt befaring.

PS 136/16 Plan 207 - Sjøstrand - Behandling av klage på vedtatt
plan
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
Utvalg for teknikk og miljø tar ikke klage fra Kari Andersen, Bjørn Steinar Bøe, Gunnar
Namtvedt, Jørn Knutsen, Anne Chrstine Knudsen, Bjarte Arild Synnevåg, Bjørn Bøe, Sverre
Namtvedt, Frode Gjeldsvik, Kåre Sletten, Vigdis Thorsen, Ellinor Øyen, Bo André Namtvedt,
Lennart Knutsen, Else Andersen, Sven-Inge Nilsen, Hilde N. Skjøndal, Tom Hestad, Lillian
Iversen, Johan Andersen og Else Andersen til følge, da en ikke kan se at klagen inneholder
vesentlige nye momenter, som ikke har vært vurdert tidligere.
Plan 207 - Reguleringsplan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 m.fl., vedtas i samsvar med
plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende plandokument:




Plankart, datert 24.04.09, sist revidert 27.08.15
Planbestemmelser, datert 24.04.09, sist revidert 27.08.15
Planbeskrivelse, datert 24.04.09, sist revidert 27.08.15

Saken sendes til Fylkesmannen i Hordaland for endelig avgjørelse.

Rådmannens innstilling:
Utvalg for teknikk og miljø tar ikke klage fra Kari Andersen, Bjørn Steinar Bøe, Gunnar
Namtvedt, Jørn Knutsen, Anne Chrstine Knudsen, Bjarte Arild Synnevåg, Bjørn Bøe, Sverre
Namtvedt, Frode Gjeldsvik, Kåre Sletten, Vigdis Thorsen, Ellinor Øyen, Bo André Namtvedt,
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Lennart Knutsen, Else Andersen, Sven-Inge Nilsen, Hilde N. Skjøndal, Tom Hestad, Lillian
Iversen, Johan Andersen og Else Andersen til følge, da en ikke kan se at klagen inneholder
vesentlige nye momenter, som ikke har vært vurdert tidligere.
Plan 207 - Reguleringsplan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 m.fl., vedtas i samsvar med
plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende plandokument:




Plankart, datert 24.04.09, sist revidert 27.08.15
Planbestemmelser, datert 24.04.09, sist revidert 27.08.15
Planbeskrivelse, datert 24.04.09, sist revidert 27.08.15

Saken sendes til Fylkesmannen i Hordaland for endelig avgjørelse.

Behandling:
Roger Fauskanger (AL) fremmet følgende forslag:

Utvalg for teknikk og miljø tar felles klage fra en rekke berørte naboer (dok. nr. 8 i
saksfremstillingen) til følge da den inneholder momenter som ikke har vært tilstrekkelig vurdert
tidligere. Det henvises også til:
Vedtak fattet i Kommunestyret 17.12.2015 angående plan 207 – Sjøstrand, Florvågøen.
Krav om lovlighetskontroll av vedtaket, datert 28.12.15 som mener at barn og unges interesser
ikke har blitt ivaretatt av planmyndigheten slik at det er satt krav til i rikspolitiske retningslinjer,
plan- og bygningsloven og i forvaltningsloven.
Kommunestyrets behandling den 28.01.2016 av sak PS 3/16 Plan 207- Reguleringsplan
Sjøstrand, Florvågøen.
Avstemming:
Roger Fauskangers forslag:
Rådmannens innstilling:

For 3 st. (2AL, 1MDG)
For 8 st.

PS 137/16 Plan 345 - FV 563 Askebakken - Hanevik/Eivika - 2.
gangsbehandling
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Vedtak:
Saken utsettes til møte i UTM 09.06.2016.
Behandling:
Det ble foretatt befaring.
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PS 138/16 Plan 346 Fylkesveg 563 Askebakken Hanevik/Eivika va/vegutbedring del 2 - Behandling etter offentlig utleggelse og
høring
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Vedtak:
Saken utsettes til møte i UTM 09.06.2016.
Behandling:
Det ble foretatt befaring.

PS 139/16 Plan 236 - FV 562 Juvik - Ravnanger - Begrenset
høring
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Vedtak:
Utvalg for teknikk og miljø ønsker saken utsatt og ber rådmannen oversende følgende til
kontaktutvalget i Askøypakken for vurdering:
UTM ønsker å utbedre og trafikksikre den eksisterende veitraseen på strekningen FV 562
Juvik-Haugland (Juvik-Ravnanger) – prioritert tiltak 2 i Askøypakken. Viser til Stortingets
vedtak om utbedring og trafikksikring av strekningen med tofelts veg med gjennomgående
gang- og sykkelveg.
Strekningen i Plan 239 er på 3,3 km hvorav mesteparten følger dagens trase på FV 562. Ny
trase i planen utgjør 1,1 km og har sin opprinnelse fra en eldre plan fra 1972. Den nye veien som
foreslås går igjennom et etablert boligområde og krever innløsning av 9 eneboliger samt en
kostbar broløsning.
Utvalget mener at en utbedring av hele dagens trase vil være et bedre alternativ enn trasevalget
i Plan 239 basert på følgende:
 Utbedring av dagens trase vil sannsynligvis være et rimeligere alternativ enn trasevalg i
Plan 239. Dette vil øke sannsynligheten for nødvendig utbedring av tiltaket innenfor de
økonomiske rammene i Askøypakken.
 Trafikksikringstiltak som utbedring av veibredde, sanering av avkjørsler, etablering av
gang- og sykkelvei kan bli imøtekommet. Utbedring av dagens trase vil ivareta
kommunens behov for V/A utbygging i området. I tillegg vil den gripe mindre inn i
nærliggende boligområder og urørte områder i strandsonen enn trase i Plan 239.
 Utvalget mener at den langsiktige og trafikksikre løsningen for en fremtidig hovedtrase
fra sør til nord på Askøy vil måtte gå i tunell mellom Juvik og Storebotn. Realiseringen
av en slik tunell vil være en naturlig del av kommunens videre arbeid med samferdsel og
det vises her til rådmannens nyopprettede Askøyprogram.
Behandling:
Det ble foretatt befaring.

Saksbehandler Tone Børtvedt møtte.
Representanter fra Statens vegvesen: Ingrid Setnes og Marianne Skulstad møtte.
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Kurt Hæggernæs (AP) foreslo slikt fellesforslag fra AP, AL og MDG:
Utvalg for teknikk og miljø ønsker saken utsatt og ber rådmannen oversende følgende til
kontaktutvalget i Askøypakken for vurdering:
UTM ønsker å utbedre og trafikksikre den eksisterende veitraseen på strekningen FV 562
Juvik-Haugland (Juvik-Ravnanger) – prioritert tiltak 2 i Askøypakken. Viser til Stortingets
vedtak om utbedring og trafikksikring av strekningen med tofelts veg med gjennomgående
gang- og sykkelveg.
Strekningen i Plan 239 er på 3,3 km hvorav mesteparten følger dagens trase på FV 562. Ny
trase i planen utgjør 1,1 km og har sin opprinnelse fra en eldre plan fra 1972. Den nye veien som
foreslås går igjennom et etablert boligområde og krever innløsning av 9 eneboliger samt en
kostbar broløsning.
Utvalget mener at en utbedring av hele dagens trase vil være et bedre alternativ enn trasevalget
i Plan 239 basert på følgende:
 Utbedring av dagens trase vil sannsynligvis være et rimeligere alternativ enn trasevalg i
Plan 239. Dette vil øke sannsynligheten for nødvendig utbedring av tiltaket innenfor de
økonomiske rammene i Askøypakken.
 Trafikksikringstiltak som utbedring av veibredde, sanering av avkjørsler, etablering av
gang- og sykkelvei kan bli imøtekommet. Utbedring av dagens trase vil ivareta
kommunens behov for V/A utbygging i området. I tillegg vil den gripe mindre inn i
nærliggende boligområder og urørte områder i strandsonen enn trase i Plan 239.
 Utvalget mener at den langsiktige og trafikksikre løsningen for en fremtidig hovedtrase
fra sør til nord på Askøy vil måtte gå i tunell mellom Juvik og Storebotn. Realiseringen
av en slik tunell vil være en naturlig del av kommunens videre arbeid med samferdsel og
det vises her til rådmannens nyopprettede Askøyprogram.
Avstemming:
Fellesforslag fra AP, AL og MDG:

For 7 st. mot 4 st. (3FrP,1H)

PS 140/16 Plan 343 - Forretningsområde Juvik øst - gbnr. 9/121,
212 m.fl. - Presisering av vedtak
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Vedtak:
Saken utsettes til møte i UTM 09.06.2016.
Behandling:
Det ble foretatt befaring

PS 141/16 Årsmelding og årsregnskap 2015 - Askøy kommune
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
1. Årsmelding og regnskap 2015 for Askøy kommune vedtas som fremlagt.
2. Regnskapsmessig overskudd i 2015 på 9,0 mill. settes av til disposisjonsfond.
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3. Ubrukte lånemidler fra 2015 overføres til 2016 ved å gjøre følgende endring i
investeringsbudsjettet for 2016:
 Investering i anleggsmidler i 2016 økes med kr 238 793 988 i henhold til vedlegg 2
 Bruk av lånemidler i 2016 økes med kr 238 793 988
Innstilling fra UFO (i samsvar med rådmannens innstilling):
1. Årsmelding og regnskap 2015 for Askøy kommune vedtas som fremlagt.
2. Regnskapsmessig overskudd i 2015 på 9,0 mill. settes av til disposisjonsfond.
3. Ubrukte lånemidler fra 2015 overføres til 2016 ved å gjøre følgende endring i
investeringsbudsjettet for 2016:
 Investering i anleggsmidler i 2016 økes med kr 238 793 988 i henhold til vedlegg 2
 Bruk av lånemidler i 2016 økes med kr 238 793 988

Behandling:
Lagt ut i møte:

Møtebehandling fra Eldrerådet 09.05.16
Møtebehandling fra Råd for funksjonshemmede 09.05.16
Møtebehandling fra Utvalg for levekår 10.05.16
Møtebehandling fra Utvalg for oppvekst 11.05.16
Kurt Hæggernæs (AP) ba om følgende:
UTM ber om å få oversikt over ubrukte lånemidler innenfor UTM til budsjettbehandling.
Forslaget ikke stemt over.
Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig.

PS 142/16 Prosjektrapport og budsjettjusteringer bygg pr
25.04.2016
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Innstilling/Vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling m/tillegg):
1.

Vedlagte budsjettjusteringer i 2016 godkjennes.

2.

Prosjektrapport pr 25.4 2016 bygg tas til orientering.

3.

Utvalg for teknikk og miljø ber om egen sak vedrørende flytting av voksenopplæringen til
Myrane. Areal og parkeringsmessige vurderinger sees på i saken.

Innstilling fra UFO(i samsvar med rådmannens innstilling) :

1. Vedlagte budsjettjusteringer i 2016 godkjennes.
2. Prosjektrapport pr 25.4 2016 bygg tas til orientering.

11

Behandling:
Leder bygg og bolig Odd Maubach møtte.

Lagt ut i møte:
Møtebehandling fra UFL 10.05.16
Møtebehandling fra UFO 11.05.16
Rosalind Fosse (FrP) fremmet følgende tilleggsforslag:

3. Utvalget er sterkt bekymret for all økonomiske ressurskrevende midler som går
til modulbygg/brakker. Utvalgene er av den oppfatning dette ikke er forenlig
med god økonomistyring og har merket seg at dette er blitt en mer permanent
løsning og ikke en nødløsning.
4. Utvalget finner grunn til å påpeke sammenblanding av prosjekter som
fremkommer i rapporten. Utvalget ber rådmannen sørge for at kostnader med
hvert prosjekt fremkommer med de kostnader det enkelte prosjektet har.
5. Utvalg for teknikk og miljø ber om egen sak vedrørende flytting av
voksenopplæringen til Myrane. Areal og parkeringsmessige vurderinger sees på i
saken.

Avstemming:
Rådmannens innstilling:
Rosalind Fosses tilleggsforslag pkt. 3:
Rosalind Fosses tilleggsforslag pkt. 4:
Rosalind Fosses tilleggsforslag pkt. 5:

Enstemmig.
For 5 st. (3 FrP, 1H, 1V) mot 6 st.
For 5 st. (3 FrP, 1H, 1V) mot 6 st.
Enstemmig.

PS 143/16 Prosjektrapportering VA-mars
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
Prosjektrapport VA Mars 2016 tas til orientering.
Rådmannens innstilling:
Prosjektrapport VA Mars 2016 tas til orientering.
Behandling:

Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig.
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PS 144/16 Skilting på private veier - ansvar og organisering
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
Det startes opp arbeid med mål å få vedtatt en lokal forskrift med privat ansvar for anskaffelse
av skilt og montering av adresseskilt på private veier.
Rådmannens innstilling:
Det startes opp arbeid med mål å få vedtatt en lokal forskrift med privat ansvar for anskaffelse
av skilt og montering av adresseskilt på private veier.
Behandling:

Avstemming:
Rådmannens innstilling:

For 6 st. mot 5 st. (3FrP, 1H,1V)

PS 145/16 Vurdering av fremtidig kommunestruktur for Askøy
kommune
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
Askøy kommune skal fortsatt være egen, selvstendig kommune med dagens kommunegrenser.

Innstilling fra UFO (i samsvar med rådmannens innstilling):
Askøy kommune skal fortsatt være egen, selvstendig kommune med dagens kommunegrenser.
Behandling:
Lagt ut i møte:

Møtebehandling fra Eldrerådet 09.05.16
Møtebehandling fra Råd for funksjonshemmede 09.05.16
Møtebehandling fra Utvalg for levekår 10.05.16
Møtebehandling fra Utvalg for oppvekst 11.05.16
Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig.
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PS 146/16 Interkommunal næringsarealplan - politisk deltakelse
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Innstilling/vedtak fra utvalg for teknikk og miljø:
Askøy kommune oppnevner følgende representanter som politisk referansegruppe til arbeidet
med interkommunal næringsarealplan for Askøy, Fjell, Sund og Øygarden kommuner:

Jannicke Bergesen Clarke (AP)
Rosalind Fosse (FrP)

Vara: Roger Fauskanger (AL)
Vara: Øystein Gundersen (H)

Utvalg for teknikk og miljø ber Formannskapet vurdere om det vil være hensiktsmessig å søke
samarbeid med Bergen og andre omegnskommuner i arbeidet med Interkommunal næringsplan

Behandling:
Hege Torghatten (MDG) foreslo følgende representanter:

Jannicke Bergesen Clarke (AP)

Vara: Roger Fauskanger (AL)

Vidar Grønnevik Davidsen (H) foreslo følgende representanter:
Rosalind Fosse (FrP)
Vara: Øystein Gundersen (H)
Roger Fauskanger (AL) foreslo følgende tilleggsforslag:
Utvalg for teknikk og miljø ber Formannskapet vurdere om det vil være hensiktsmessig å søke
samarbeid med Bergen og andre omegnskommuner i arbeidet med Interkommunal næringsplan
Avstemming:
Valg av representanter:
Roger Fauskangers tilleggsforslag:

Enstemmig.
Enstemmig.

PS 147/16 Ny høring - Lokal forskrift om nedgravde oljetanker Askøy kommune
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
«Lokal forskrift om nedgravde oljetanker – Askøy kommune» legges ut på ny høring, på
bakgrunn av vesentlige endringer i forhold til tidligere høringsrunde.
Rådmannens innstilling:
«Lokal forskrift om nedgravde oljetanker – Askøy kommune» legges ut på ny høring, på
bakgrunn av vesentlige endringer i forhold til tidligere høringsrunde.
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Behandling:

Avstemming:
Rådmannens innstilling:

For 7 st. mot 4 st. (3FrP, 1H)

PS 148/16 Spørrerunde UTM - 12.05.2016
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
Vedtak:
Følgende spørsmål ble innlevert i møte 12.05.2016:
Kurt Hæggernæs (AP) stilte følgende spørsmål:
I øyeblikket er det flere kommunale bygg som står tomme. Kan UTM få en liste over alle slike
bygg og en redegjørelse for hva som er årsaken til at de står tom og hvilke planer som er tiltenkt
disse byggene?
Spørsmålet oversendes kommunalsjef Teknisk Ivar Ådlandsvik

PS 149/16 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.05.2016
RS 108/16

Særutskrift Budsjettjustering - frie inntekter og
interne overføringer

RS 109/16

Rapportering til UTM 1.kv.2016

RS 110/16

Gbnr 23/2 - Klage tas til følge - Kommunens vedtak
omgjøres

RS 111/16

Gbnr 21/26 - Fylkesmannen stadfester kommunens
vedtak - UTM 21.01.2016 sak 6/16

RS 113/16

Gbnr 5/715 - Fylkesmannen stadfester kommunens
vedtak av 17.02.16

RS 112/16

Gbnr 14/401 - Fylkesmannen stadfester kommunens
vedtak av 15.01.2016

RS 115/16

Gbnr 8/233 - Fylkesmannen stadfester kommunens
vedtak av 19.10.2015

RS 114/16

Gbnr 28/131 - Fylkesmannen stadfester kommunens
vedtak

RS 116/16

Gbnr 13/54 - Fylkesmannen stadfester kommunens
vedtak av 15.12.2015 - sak DS 1668/15
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RS 117/16

Gbnr 23/2 - Kopi av avgjørelse etter krav om
omgjøring av vedtak i klagesak om oppføring av bolig

Vedtak:
Meldingene utsettes til møte i UTM 09.06.2016.
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