MØTEPROTOKOLL

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for teknikk og miljø
Formannskapssalen, Rådhuset
06.12.2018
09:00 – 16.00

FRA SAKSNR:

PS 226/18
RS 139/18
FO 18/18

TIL SAKSNR:

PS 250/18
RS 153/18

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

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Nestleder
Medlem
Medlem

Representerer
AP
(-)
AL
MDG
H
H
FRP
FRP
V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Nina H.O. Fauskanger
Medlem
Inge Leirheim
Medlem

Representerer
AP
AL

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Viggo Kristiansen
Ivar Bergesen
Terje Haugland møtte som vara i PS 228/18

Representerer
AP
AL
FrP

Møtte for
Nina H.O. Fauskanger
Inge Leirheim
Rosalind Fosse

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Eystein Venneslan
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Fagsjef areal og samfunn Knut Natlandsmyr
Kommunalsjef teknisk Jarle Kvalvik
Leder VA Anton Bøe
Leder samferdsel Bjørn Egil Olsen
Eiendomssjef Odd Maubach
Kommuneadvokat Svein Gjesdal
Møtesekretær Kristin Ådlandsvik

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

Innhold

U.off.

Arkivsaksnr

PS 226/18

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

PS 227/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL

PS 228/18

Utsatt for befaring - Gbnr 20/55 - Ramsøy Behandling av klage på vedtak

2014/7823

PS 229/18

Gbnr 19/146 - Hanøy - Politisk behandling av
dispensasjonssøknad

2017/4566

PS 230/18

Gbnr 18/571 - Fureneset - Politisk behandling av
søknad om dispensasjon

2017/6047

PS 231/18

Gbnr 21/61 - DAVANGER - Politisk behandling av
søknad om dispensasjon til garasje, uthus og
flytebrygge

PS 232/18

Utsatt PS - Gbnr 3/5 - Behandling av klage på avslag
på søknad om dispensasjon

2017/5093

PS 233/18

Gbnr 9/380 - STOREBOTN - Politisk behandling av
søknad om bruksendring til yogastudio

2018/1299

PS 234/18

Gbnr 5/483 - Erdal - Vurdering av midlertidig forbud
mot tiltak

2018/5874

PS 235/18

Gbnr 21/66, 433, 434 - Davanger - Politisk
behandling av søknad om dispensasjon

2018/6115

PS 236/18

Gbnr 42/105 - Herdla - Politisk behandling av søknad
om dispensasjon

2016/2188

PS 237/18

Gbnr 10/445, 708, 14/452 - Strusshamn - Ny
behandling av søknad om dispensasjon fra
rekkefølgekrav

2014/4499

PS 238/18

Gbnr 32/2 - Nordre Haugland - Veg - Behandling av
søknad om dispensasjon

2016/5178

PS 239/18

Gbnr 21/574 - Behandling av klage på avslag på
søknad om fradeling

2017/1311

PS 240/18

Gbnr 14/181 - Krokås - Politisk behandling av søknad
om oppføring av garasje

2018/4512

PS 241/18

Plan 334 - Reguleringsendring av boligtype i felt BK
og BF-2, gbnr. 7/13, 932 m.fl.

2018/1702

PS 242/18

Utsatt sak - Askøyprogrammet - status oktober 2018

2016/4443

PS 243/18

Klage fra Kartverket på vedtatt vegnavn, Lille
Fauskanger

2013/10387

PS 244/18

Klage fra Kartverket på vedtatt vegnavn, Lillestølen

2013/10385

PS 245/18

Høringssvar - Forslag til endringer i stedsnavnloven

2018/7736

PS 246/18

Handlingsplan for trafikksikring 2019-2022

2018/7834

PS 247/18

Handlingsplan kommunale veger 2019-2027

2018/3168

PS 248/18

Avtale om kjøp av eiendom til omsorgsboliger i
Olaviken

2014/7510

2017/967
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PS 249/18

MELDINGER

RS 139/18

HØRINGSSVAR - REGIONALT
BYGDEUTVIKLINGSPROGRAM FOR VESTLAND
2019-2022

2018/8330

RS 140/18

Rutiner for behandling av private reguleringsplaner

2018/8298

RS 141/18

Høring - Forslag til endringer i veglova, plan- og
bygningsloven

2013/6762

RS 142/18

Gbnr 19/116 - Vedtak - Fylkesmannen stadfester
Askøy kommune sitt vedtak av 07.12.2017 - UTM- sak
262/17

2015/2178

RS 143/18

Gbnr 37/171 - Vedtak - Askøy kommunes vedtak
omgjøres

2016/5631

RS 144/18

Gbnr 37/171 - Klageavgjørelse

2016/5631

RS 145/18

Gbnr 19/408, 409 - Fylkesmannen stadfester
kommunens vedtak av 21.06.2017

2016/1569

RS 146/18

Gbnr 12/911, 871 - Fylkesmannen stadfester
kommunens vedtak av 30.08.2018

2018/4599

RS 147/18

Gbnr 10/515 - Svar byggesak - Boligbygging med
trappetilkomst

2013/1591

RS 148/18

Gbnr 1/611 - Fylkesmannen i Hordaland stadfester
Askøy kommune sitt vedtak av 22.08.2018

2018/7070

RS 149/18

Gbnr 13/635, 440, 441 - Fylkesmannen i Hordaland
stadfester Askøy kommunes vedtak

2017/4870

RS 150/18

Gbnr 15/214 - Stadfesting - Dispensasjon

2016/6651

RS 151/18

Plan 365 - Bekreftelse - Skansen Vest Reguleringsplan - Gebyr

2013/4868

FO 18/18

Spørrerunden UTM 06.12.2018

2018/985

RS 152/18

Tilbakemelding bruk av engangsmidler sysselsetting
2017

2016/4225

Orienteringer:



Rådmann Eystein Venneslan orienterte om Askøyprogrammet
Leder VA Anton Bøe orienterte om vannkrisen, planer, prioriteringer
og økonomi ved vann og avløpsavdelingen.

PS 226/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:
Innkalling:

Godkjent

Saksliste:

Godkjent
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PS 227/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:
Protokoll fra 08.11.2018:

Godkjent

PS 228/18 Gbnr 20/55 - Ramsøy - Behandling av klage på vedtak
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):

Utvalg for teknikk og miljø tar ikke klage fra Anders og Rosalind Fosse, mottatt 18.09.18 til
følge, da en ikke kan se at klagen inneholder vesentlige nye momenter, som ikke har vært
vurdert tidligere.
Utvalget viser til administrasjonens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.
Utvalget opprettholder vedtak av 30.08.18, DS 720/18.
Saken sendes til Fylkesmannen i Hordaland for endelig avgjørelse.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for teknikk og miljø tar ikke klage fra Anders og Rosalind Fosse, mottatt 18.09.18 til
følge, da en ikke kan se at klagen inneholder vesentlige nye momenter, som ikke har vært
vurdert tidligere.
Utvalget viser til administrasjonens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.
Utvalget opprettholder vedtak av 30.08.18, DS 720/18.
Saken sendes til Fylkesmannen i Hordaland for endelig avgjørelse.
Behandling:
Det ble foretatt befaring 03.12.18

Kommuneadvokat Svein Gjesdal møtte og redegjorde for habilitetsspørsmål
Rosalind Fosse (FrP) erklærte seg inhabil etter Fvl § 6, første ledd, bokstav a og fratrådte
Kurt Hæggernæs (-) og Øystein Gundersen (H) erklærte seg inhabil etter Fvl § 6, 2. ledd
(medlem i Forliksrådet) og fratrådte
Ihht Fvl § 8, 2.ledd vurderte utvalget deres habilitet. Rosalind Fosse enstemmig vedtatt inhabil.
Øystein Gundersen (H) og Kurt Hæggernæs (-) enstemmig vedtatt habil.
Terje Haugland (H) tiltrådte som vara.
Vigdis Skogheim (FrP) foreslo:
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UTM tar klage fra Rosalind og Anders Fosse til følge.
Utvalget finner det rimelig å kunne fastslå at Fosse har hjemmel til eiendommen og en tillatelse
til tiltakshaver kan derfor ikke gis. Ut fra dette faktum er tiltaket til skade for hjemmelshaver og
kan ikke vurderes som gunst for tiltakshaver.
Det er også grunn å bemerke at dette er et tiltak i strandsonen som ikke er omsøkt av
hjemmelshaver og vil derved gi en signaleffekt for fremtidige vurderinger.
Viggo Kristiansen (AP) fremmet rådmannens innstilling:
Avstemming:
Vigdis Skogheims forslag:
Rådmannens innstilling:

For 2 st. (1FrP, 1V)
For 9 st. (2AP,2AL,1U,1MDG,3H)

Terje Haugland fratrådte
Rosalind Fosse tiltrådte

PS 229/18 Gbnr 19/146 - Hanøy - Politisk behandling av
dispensasjonssøknad
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:

Etter befaring er Utvalg for teknikk og miljø positiv til å innvilge dispensasjon fra
kommuneplanens pkt. 6-1, jf. pkt. 6-3 (byggegrense mot sjø) for fradeling av ny boligtomt på
gnr. 19, bnr. 146 og arealoverføring til ny boligtomt fra gnr. 19, bnr. 64.
Vilkår 1: Hensynene bak kommuneplanens pkt. 6-1 blir ikke vesentlig skadelidende fordi:









Omsøkt areal har arealformål boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.
I miljødirektoratets Naturdatabase og Artsdatabanken sitt artskart er det ikke registrert
truende eller sårbare arter i gjeldende område. Dette viser at naturmangfoldet
sannsynligvis i liten grad berøres av omsøkt fradeling, samt at det ikke kan påvises
effekter på verdifull natur. Det legges derfor til grunn at det ikke er behov for å foreta
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven§§ 8 – 12.
Bolighus, vei, parkering, garasje og uteoppholdsareal kan plasseres utenfor 30metersbeltet mot sjø. Derved vil ikke strandsonen bli nedbygget / berørt.
Ved utbygging av tomten må det sannsynligvis føres opp en mur som vil skape et
naturlig skille mellom boligbebyggelsen og strandsonen nedenfor.
I forhold til dagens situasjon vil ikke tiltaket være til hinder for allmenn ferdsel og
friluftsliv i det 30-metersbeltet mot sjø ikke vil bli berørt.
Området hvor tomten ligger er stort sett allerede bebygget med bolighus, fritidsboliger
samt naust. Et bolighus i tillegg vil derfor i liten grad føre til ytterligere privatisering.
Det er ikke mottatt nabomerknader eller uttalelser til tiltaket.

Vilkår 2: Fordelene ved dispensasjonen er klart større enn ulempene fordi:
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Omsøkt areal er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.
Naturmangfoldet vil sannsynligvis i liten grad bli berørt.
Det kan ikke påvises effekter på verdifull natur.
Strandsonen (30-metersbeltet mot sjø) vil ikke bli berørt.
En dispensasjon vil ikke være til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv.
Hvem som eier området har generelt mindre betydning. Det som er viktig er at
strandsonen ikke blir bygget ned, men bevart.
En dispensasjon vil åpne for fortetning i området avsatt til boligformål i det en ny bolig
kan føres opp. Fortetning er en ønsket strategi i Askøy kommune.

Betingelser for dispensasjon:



Vei, parkering, uteoppholdsareal, bolighus samt garasje skal så langt som mulig
plasseres i henhold til situasjonskart i saksframlegget, altså lengst mulig mot vest.
Det skal ikke oppføres byggverk i areal nærmere sjø enn 30 meter.

Andre forhold:
UTM vil påpeke at krav stilt i uttale fra Statens vegvesen datert 7.5.2018 angående utbedring av
avkjørsel til Hanøyvegen, må være utført før det kan gis igangsettingstillatelse til bygging av
bolighus.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for Teknikk og miljø avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse
pkt. 6-1 og pkt. 6-3, byggegrense mot sjø, for fradeling av boligtomt fra gnr. 19, bnr. 146 og
arealoverføring fra gnr. 19, bnr. 64 til omsøkt boligtomt.
Utvalget viser til rådmannens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.

Behandling:
Det ble foretatt befaring 03.12.18

Roger Fauskanger (AL) fremmet følgende fellesforslag fra AL, AP, uavhengig, V, H og
FrP:
Etter befaring er Utvalg for teknikk og miljø positiv til å innvilge dispensasjon fra
kommuneplanens pkt. 6-1, jf. pkt. 6-3 (byggegrense mot sjø) for fradeling av ny boligtomt på
gnr. 19, bnr. 146 og arealoverføring til ny boligtomt fra gnr. 19, bnr. 64.
Vilkår 1: Hensynene bak kommuneplanens pkt. 6-1 blir ikke vesentlig skadelidende fordi:



Omsøkt areal har arealformål boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.
I miljødirektoratets Naturdatabase og Artsdatabanken sitt artskart er det ikke registrert
truende eller sårbare arter i gjeldende område. Dette viser at naturmangfoldet
sannsynligvis i liten grad berøres av omsøkt fradeling, samt at det ikke kan påvises
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effekter på verdifull natur. Det legges derfor til grunn at det ikke er behov for å foreta
vurderinger etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldloven§§ 8 – 12.
Bolighus, vei, parkering, garasje og uteoppholdsareal kan plasseres utenfor 30metersbeltet mot sjø. Derved vil ikke strandsonen bli nedbygget / berørt.
Ved utbygging av tomten må det sannsynligvis føres opp en mur som vil skape et
naturlig skille mellom boligbebyggelsen og strandsonen nedenfor.
I forhold til dagens situasjon vil ikke tiltaket være til hinder for allmenn ferdsel og
friluftsliv i det 30-metersbeltet mot sjø ikke vil bli berørt.
Området hvor tomten ligger er stort sett allerede bebygget med bolighus, fritidsboliger
samt naust. Et bolighus i tillegg vil derfor i liten grad føre til ytterligere privatisering.
Det er ikke mottatt nabomerknader eller uttalelser til tiltaket.

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








Omsøkt areal er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.
Naturmangfoldet vil sannsynligvis i liten grad bli berørt.
Det kan ikke påvises effekter på verdifull natur.
Strandsonen (30-metersbeltet mot sjø) vil ikke bli berørt.
En dispensasjon vil ikke være til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv.
Hvem som eier området har generelt mindre betydning. Det som er viktig er at
strandsonen ikke blir bygget ned, men bevart.
En dispensasjon vil åpne for fortetning i området avsatt til boligformål i det en ny bolig
kan føres opp. Fortetning er en ønsket strategi i Askøy kommune.

Betingelser for dispensasjon:



Vei, parkering, uteoppholdsareal, bolighus samt garasje skal så langt som mulig
plasseres i henhold til situasjonskart i saksframlegget, altså lengst mulig mot vest.
Det skal ikke oppføres byggverk i areal nærmere sjø enn 30 meter.

Andre forhold:
UTM vil påpeke at krav stilt i uttale fra Statens vegvesen datert 7.5.2018 angående utbedring av
avkjørsel til Hanøyvegen, må være utført før det kan gis igangsettingstillatelse til bygging av
bolighus.

Hege Torghatten (MDG) fremmet rådmannens innstilling.
Avstemming:
Rådmannens innstilling:
Fellesforslag fra AL,AP,uavhengig, V,H og FrP

For 1 st. (1MDG)
For 10 st.(2AL,2AP,1uavhengig,1V,2FrP,2H)
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PS 230/18 Gbnr 18/571 - Fureneset - Politisk behandling av
søknad om dispensasjon
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:

Utvalg for teknikk og miljø stiller seg positiv til dispensasjon etter befaring fra byggegrense
mot regulert veg, utnyttelsesgrad i plan, regulert eiendomsgrense og arealformål i plan for
oppføring av garasje, vinterhage med carport samt deler av terrasse.
Utvalget begrunner vedtaket med følgende:
Utvalget viser til rådmannens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen hvor en
finner at vilkårene for dispensasjon fra byggegrense mot veg og utnyttelsesgrad i plan for
oppføring av garasje og vinterhage med carport er oppfylt
Oppføring av (deler av) terrasse:
Vilkår 1: Hensynene bak regulert eiendomsgrense og arealformål blir ikke vesentlig
skadelidende fordi:
 Terrassen avsluttes naturlig mot terreng som er avsatt til friområde- området.


Ved anleggelsen av tomten ble det lagt en naturlig mur i vest inn mot tomten med store
steiner. Eier har fulgt denne muren naturlig som er hensiktsmessig.



Tiltaket følger som en naturlig linje mellom to andre boligtomter.



Tiltaket kan ikke sies å berører friområde – området i noen vesentlig grad.

Vilkår2: Fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene fordi:


Tiltaket berører ikke friområde– området i noen vesentlig grad.



Terrassen ligger naturlig mellom boligtomtene mot nord, sør og naturlig ut mot terrenget
i vest.



Friområde – sonen er ikke brukt som tur/lekeområde, men er en buffersone mot vest som
er bratt og ulendt.



Boligområdet har i dag avsatt lekearealer i boligområdet som barna i nærområdet bruker.
Foreldre i området ønsker ikke at barna skal bruke buffer – sonen mot vest som noe
lekeareal, da området er svært bratt og ulendt terreng selv om det er sikret mot kanten av
fjellet. Det er allikevel tilgang til området fra boligfeltet til buffer – sonen om det er
ønskelig å bruke området.



Terrassen vil ikke påvirke de estetiske forholdene sett fra sjø som er hensikten med
denne friområde –sonen i planen.



Tiltaket som ligger 11 m2 inn på Fauskanger Bygg As sin eiendom har godkjent tiltaket.

Saken sendes tilbake til rådmannen for videre behandling etter plan- og bygningsloven, og
utforming av endelig vedtak. Tiltaket kan ikke settes i gang før endelig vedtak er fattet.
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Dette vedtaket kan ikke påklages, da det er en prosessuell avgjørelse og ikke et enkeltvedtak, jf.
forvaltningsloven § 2.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for teknikk og miljø stiller seg positiv til deler av søknad om dispensasjon fra
byggegrense mot veg, dispensasjon fra utnyttelsesgrad i plan, arealformål i plan og regulert
eiendomsgrense for oppføring av garasje, deler av terrasse og vinterhage med carport.
Utvalget finner at vilkårene for dispensasjon fra byggegrense mot veg og utnyttelsesgrad i plan
for oppføring av garasje og vinterhage med carport er oppfylt.
Utvalg for teknikk og miljø finner ikke at vilkårene for dispensasjon fra arealformål i plan og
oppføring av terrasse i strid med regulert eiendomsgrense er oppfylt.
Utvalget viser til rådmannens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.

Behandling:
Det ble foretatt befaring 03.12.18
Rosalind Fosse (FrP) fremmet følgende fellesforslag fra utvalg for teknikk og
miljø:

Utvalg for teknikk og miljø stiller seg positiv til dispensasjon etter befaring fra byggegrense
mot regulert veg, utnyttelsesgrad i plan, regulert eiendomsgrense og arealformål i plan for
oppføring av garasje, vinterhage med carport samt deler av terrasse.
Utvalget begrunner vedtaket med følgende:
Utvalget viser til rådmannens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen hvor en
finner at vilkårene for dispensasjon fra byggegrense mot veg og utnyttelsesgrad i plan for
oppføring av garasje og vinterhage med carport er oppfylt
Oppføring av (deler av) terrasse:
Vilkår 1: Hensynene bak regulert eiendomsgrense og arealformål blir ikke vesentlig
skadelidende fordi:
 Terrassen avsluttes naturlig mot terreng som er avsatt til friområde- området.


Ved anleggelsen av tomten ble det lagt en naturlig mur i vest inn mot tomten med store
steiner. Eier har fulgt denne muren naturlig som er hensiktsmessig.



Tiltaket følger som en naturlig linje mellom to andre boligtomter.



Tiltaket kan ikke sies å berører friområde – området i noen vesentlig grad.

Vilkår2: Fordelene ved dispensasjon er klart større enn ulempene fordi:


Tiltaket berører ikke friområde– området i noen vesentlig grad.
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Terrassen ligger naturlig mellom boligtomtene mot nord, sør og naturlig ut mot terrenget
i vest.



Friområde – sonen er ikke brukt som tur/lekeområde, men er en buffersone mot vest som
er bratt og ulendt.



Boligområdet har i dag avsatt lekearealer i boligområdet som barna i nærområdet bruker.
Foreldre i området ønsker ikke at barna skal bruke buffer – sonen mot vest som noe
lekeareal, da området er svært bratt og ulendt terreng selv om det er sikret mot kanten av
fjellet. Det er allikevel tilgang til området fra boligfeltet til buffer – sonen om det er
ønskelig å bruke området.



Terrassen vil ikke påvirke de estetiske forholdene sett fra sjø som er hensikten med
denne friområde –sonen i planen.



Tiltaket som ligger 11 m2 inn på Fauskanger Bygg As sin eiendom har godkjent tiltaket.

Saken sendes tilbake til rådmannen for videre behandling etter plan- og bygningsloven, og
utforming av endelig vedtak. Tiltaket kan ikke settes i gang før endelig vedtak er fattet.
Dette vedtaket kan ikke påklages, da det er en prosessuell avgjørelse og ikke et enkeltvedtak, jf.
forvaltningsloven § 2.

Avstemming:
Fellesforslag fra utvalg for teknikk og miljø:

Enstemmig

PS 231/18 Gbnr 21/61 - DAVANGER - Politisk behandling av
søknad om dispensasjon til garasje, uthus og flytebrygge
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:

Utvalget er positiv til å innvilge dispensasjon fra arealformål LNF, 100-meters byggegrense mot
sjø og arealformål i sjø for oppføring av garasje, uthus med verksted og flytebrygge på gnr. 21,
bnr. 61 med bakgrunn i følgende begrunnelse:
Utvalget viser til administrasjonens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen for
dispensasjon fra arealformål LNF til oppføring av garasje, og dispensasjon fra arealformål LNF
og byggegrense mot sjø til oppføring av uthus/verksted
Flytebrygge:
Vilkår 1: Hensynene bak LNF-formålet, 100m-beltet og fiske-formålet blir ikke vesentlig
skadelidende fordi:
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Det er i dag allerede etablert naust i området, hvor det er naturlig med oppankring av
båt.
Flytebryggen vil ikke komme i konflikt med ferdsel i sjø , fiske eller friluftsinteresser i
området.
I dag må fortøyningene legges langt ut fra land på grunn av sjø dybde og bøyedrift og er
vanskelig å markere i offentlige kart
En flytebrygge vil være fast forankret og merkes av i kart som gi bedre forhold for
fisking i området.
Tiltaket vil ikke bryte med landskapsinteressene i området.
Flytebryggen vil ikke påvirke fiskeaktiviteten i større grad enn dagens fortøyning og
ligger i nær tilknytning til eksisterende båthavn og andre kaianlegg innerst i
Davangervågen

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










Terrenget rundt eksisterende naust er bratt og gjør det vanskelig å entre båt.
Fortøyningsforholdene er vanskelige på grunn av vind og bølgeforhold.
Båten må i dag fortøyes fra land i sørlig retning og blir utsatt for vestlige vinder og grov
sjø.
For å unngå at båten blir presset for nært land må fortøyningene legges langt ut fra land
på grunn av sjø dybde og bøyedrift.
En flytebrygge vil være fast forankret og merkes av i kart som gir bedre forhold for
fisking i området.
Naustet har i dag ikke tilhørende kai. En flytebrygge vil være ett adskillig mindre
inngrep i strandsonen enn en etablering av kai.
Naturmangfoldet vil i liten grad bli berørt.
En dispensasjon vil ikke være til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv
Dispensasjonen gjør det mulig å utnytte det potensiale som naturlig tilfaller en eiendom
med beliggenhet ved sjø. Oppankring og atkomst fra sjø sikres

Øvrige Vilkår:


Tiltaket skal utføres i trå med de anbefalingen som Fiskerlaget Vest og
Fiskeridirektoratet har stilt.

Saken sendes partene med klagerett.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for teknikk og miljø gir dispensasjon fra arealformål LNF til oppføring av garasje, og
dispensasjon fra arealformål LNF og byggegrense mot sjø til oppføring av uthus/verksted. Det
gis avslag på dispensasjon fra arealformål LNF og byggegrense mot sjø for oppføring av
flytebrygge.
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Utvalget viser til administrasjonens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.

Behandling:
Det ble foretatt befaring 03.12.18

Hege Torghatten (MDG) fremmet rådmannens innstilling
Rosalind Fosse (FrP) fremmet følgende fellesforslag fra FrP, H og V:
Utvalget er positiv til å innvilge dispensasjon fra arealformål LNF, 100-meters byggegrense mot
sjø og arealformål i sjø for oppføring av garasje, uthus med verksted og flytebrygge på gnr. 21,
bnr. 61 med bakgrunn i følgende begrunnelse:
Utvalget viser til administrasjonens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen for
dispensasjon fra arealformål LNF til oppføring av garasje, og dispensasjon fra arealformål LNF
og byggegrense mot sjø til oppføring av uthus/verksted
Flytebrygge:
Vilkår 1: Hensynene bak LNF-formålet, 100m-beltet og fiske-formålet blir ikke vesentlig
skadelidende fordi:







Det er i dag allerede etablert naust i området, hvor det er naturlig med oppankring av
båt.
Flytebryggen vil ikke komme i konflikt med ferdsel i sjø , fiske eller friluftsinteresser i
området.
I dag må fortøyningene legges langt ut fra land på grunn av sjø dybde og bøyedrift og er
vanskelig å markere i offentlige kart
En flytebrygge vil være fast forankret og merkes av i kart som gi bedre forhold for
fisking i området.
Tiltaket vil ikke bryte med landskapsinteressene i området.
Flytebryggen vil ikke påvirke fiskeaktiviteten i større grad enn dagens fortøyning og
ligger i nær tilknytning til eksisterende båthavn og andre kaianlegg innerst i
Davangervågen

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




Terrenget rundt eksisterende naust er bratt og gjør det vanskelig å entre båt.
Fortøyningsforholdene er vanskelige på grunn av vind og bølgeforhold.
Båten må i dag fortøyes fra land i sørlig retning og blir utsatt for vestlige vinder og grov
sjø.
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For å unngå at båten blir presset for nært land må fortøyningene legges langt ut fra land
på grunn av sjø dybde og bøyedrift.
En flytebrygge vil være fast forankret og merkes av i kart som gir bedre forhold for
fisking i området.
Naustet har i dag ikke tilhørende kai. En flytebrygge vil være ett adskillig mindre
inngrep i strandsonen enn en etablering av kai.
Naturmangfoldet vil i liten grad bli berørt.
En dispensasjon vil ikke være til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv
Dispensasjonen gjør det mulig å utnytte det potensiale som naturlig tilfaller en eiendom
med beliggenhet ved sjø. Oppankring og atkomst fra sjø sikres

Øvrige Vilkår:


Tiltaket skal utføres i trå med de anbefalingen som Fiskerlaget Vest og
Fiskeridirektoratet har stilt.

Saken sendes partene med klagerett.

Avstemming:
Rådmannens innstiling:
Fellesforslag fra FrP,H og V:

For 5 st. (2AP,2AL,1MDG)
For 6 st. (2FrP,2H,1V,1uavhengig)

PS 232/18 Utsatt PS - Gbnr 3/5 - Behandling av klage på avslag
på søknad om dispensasjon
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:

Saken utsettes. Utvalget ber om at innkommet dokumentasjon på nye grenser vedlegges saken.
Utvalget ber også om en uttale fra rådmannen.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for teknikk og miljø tar ikke klage fra tiltakshaver Bjarne Otto Lyngbø v/ Norstrand
Eiendomsrådgivning AS, mottatt 26.11.17 til følge, da en ikke kan se at klagen inneholder
vesentlige nye momenter, som ikke har vært vurdert tidligere.
Utvalget viser til rådmannens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.
Utvalget opprettholder vedtak av 07.11.17, DS 1090/17.
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Saken sendes til Fylkesmannen i Hordaland for endelig avgjørelse.
Behandling:
Ettersendte dokumenter:

Tilleggsinformasjon – revidert kart fra Nordstrand eiendomsrådgivning.
Leder Jannicke Bergesen Clarke (AP) foreslo:
Saken utsettes. Utvalget ber om at innkommet dokumentasjon på nye grenser vedlegges saken.
Utvalget ber også om en uttale fra rådmannen.
Avstemming:
Leder Jannicke Bergesen Clarkes utsettelsesforslag:

Enstemmig

PS 233/18 Gbnr 9/380 - STOREBOTN - Politisk behandling av
søknad om bruksendring til yogastudio
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:

Utvalget er positiv til å innvilge dispensasjon fra arealformål, forretning, kontor og industri, i
plan 201 og planens § 7 nr. 2 for kun etablering av 17 parkeringsplasser på gnr. 9, bnr. 380 med
bakgrunn i følgende begrunnelse:

Vilkår 1: Hensynene bak arealformålet og parkeringskravet i § 7-2 blir ikke vesentlig
skadelidende fordi:








Undervisningen retter seg hovedsakelig mot voksne.
De fleste kundene kjører helt frem til lokalet slik at gangtrafikken holdes lav.
Tiltaket fører ikke til vesentlig økt trafikk da yogavirksomheten hovedsakelig foregår på
kvelden.
Bygget ligger helt i starten av næringsområdet, noe som gjør at trafikken inn i feltet ikke
øker. Dette gjør også at kundene til yogavirksomheten ikke ender oppe inne i feltet.
Virksomheten er et godt supplement til de andre virksomhetene i Storebotn da det er
flere andre bedrifter som også jobber opp mot helse og velvære (muskelterapeut, HSMrådgiver osv). Virksomheten er også et godt og naturlig tilbud som de øvrige bedriftene i
feltet kan benytte seg av.
Det er etter at planen ble vedtatt gjort nye vurderinger (i kommuneplanen) hvor man har
kommet frem til at det reelt sett ikke er behov for så mange parkeringsplasser som
reguleringsplanen krever.

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



Lokalet er godt egnet for formålet da bygget som regel står tomt etter vanlig kontortid. Det
er derfor lite aktivitet i bygget på kveldstid som kan forstyrre timene i 1.etasje.
At bygningen kan benyttes på kveldstid gir en mer effektiv bruk av bygningsmassen, noe
som i samfunnsmessig forstand er positivt. Mer effektiv bruk av bygningsmassen gir mindre
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behov for ny utbygging og bruk av arealressurser. Det gir også en aktivitet i området på
kvelden som skaper liv i området, hindrer kriminalitet osv
Yoga- og meditasjonsvirksomhet er et viktig tiltak for å forbedre folkehelse.
Dispensasjonen gjør man slipper å opparbeide flere parkeringsplasser enn hva det reelle
behovet tilsier, noe som ellers ville vært sløsing med areal. Det ekstra arealet kan benyttes til
andre behov som eiendommen har, som oppbevaring, ekstra manøvreringsareal, grøntareal
eller lignende.

Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling etter plan- og bygningsloven, og
utforming av endelig vedtak. Tiltaket kan ikke settes i gang før endelig vedtak er fattet.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for teknikk og miljø finner at vilkårene for dispensasjon fra arealformål forretning,
kontor og industri i reguleringsplan 201- Utvidelse av Storebotn Næringspark, ikke er oppfylt,
og avslår søknad om rammetillatelse for bruksendring, mottatt 06.08.2018.
Utvalget viser til administrasjonens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.

Behandling:
Ettersendte dokumenter:

Vedtatt plantegning og godkjente bestemmelser
Rosalind Fosse (FrP) fremmet følgende fellesforslag fra utvalg for teknikk og miljø:
Utvalget er positiv til å innvilge dispensasjon fra arealformål, forretning, kontor og industri, i
plan 201 og planens § 7 nr. 2 for kun etablering av 17 parkeringsplasser på gnr. 9, bnr. 380 med
bakgrunn i følgende begrunnelse:

Vilkår 1: Hensynene bak arealformålet og parkeringskravet i § 7-2 blir ikke vesentlig
skadelidende fordi:






Undervisningen retter seg hovedsakelig mot voksne.
De fleste kundene kjører helt frem til lokalet slik at gangtrafikken holdes lav.
Tiltaket fører ikke til vesentlig økt trafikk da yogavirksomheten hovedsakelig foregår på
kvelden.
Bygget ligger helt i starten av næringsområdet, noe som gjør at trafikken inn i feltet ikke
øker. Dette gjør også at kundene til yogavirksomheten ikke ender oppe inne i feltet.
Virksomheten er et godt supplement til de andre virksomhetene i Storebotn da det er
flere andre bedrifter som også jobber opp mot helse og velvære (muskelterapeut, HSMrådgiver osv). Virksomheten er også et godt og naturlig tilbud som de øvrige bedriftene i
feltet kan benytte seg av.
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Det er etter at planen ble vedtatt gjort nye vurderinger (i kommuneplanen) hvor man har
kommet frem til at det reelt sett ikke er behov for så mange parkeringsplasser som
reguleringsplanen krever.

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






Lokalet er godt egnet for formålet da bygget som regel står tomt etter vanlig kontortid. Det
er derfor lite aktivitet i bygget på kveldstid som kan forstyrre timene i 1.etasje.
At bygningen kan benyttes på kveldstid gir en mer effektiv bruk av bygningsmassen, noe
som i samfunnsmessig forstand er positivt. Mer effektiv bruk av bygningsmassen gir mindre
behov for ny utbygging og bruk av arealressurser. Det gir også en aktivitet i området på
kvelden som skaper liv i området, hindrer kriminalitet osv
Yoga- og meditasjonsvirksomhet er et viktig tiltak for å forbedre folkehelse.
Dispensasjonen gjør man slipper å opparbeide flere parkeringsplasser enn hva det reelle
behovet tilsier, noe som ellers ville vært sløsing med areal. Det ekstra arealet kan benyttes til
andre behov som eiendommen har, som oppbevaring, ekstra manøvreringsareal, grøntareal
eller lignende.

Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling etter plan- og bygningsloven, og
utforming av endelig vedtak. Tiltaket kan ikke settes i gang før endelig vedtak er fattet.

Avstemming:
Fellesforslag fra utvalg for teknikk og miljø:

Enstemmig

PS 234/18 Gbnr 5/483 - Erdal - Vurdering av midlertidig forbud
mot tiltak
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:

Utvalg for teknikk og miljø nedlegger ikke midlertidig forbud mot tiltak på den del av gnr. 5
bnr. 483 som er omfattet av reguleringsplan 504 - Gang- og sykkelveg Svartedalsvegen.
Begrunnelse:
 Ved utvidelse av den kommunale vegen langs gbnr. 5/483 må fortau anlegges på
vestsiden av vegen.
 Tiltakshaver har sagt seg villig til å avsette tilstrekkelig areal på vestsiden av vegen til
fremtidig utvidelse.
Betingelser:
 På østsiden av vegen må det langs eiendomsgrensen til den kommunale vegen på tomten
avsettes et areal med 2 meters bredde til fremtidig vegutvidelse. Ved bygging av veg
med mer inne på tomten, må den nye grenselinjen som fremkommer hensyntas.
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Avkjørsel må anlegges i henhold til gjeldende vegnorm – se uttale fra Askøy kommune,
Kommunalavdeling teknisk datert 12.6.2018.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 13-1, nedlegger Utvalg for teknikk og miljø
midlertidig forbud mot tiltak på den del av gnr. 5 bnr. 483 som er omfattet av reguleringsplan
504 - Gang- og sykkelveg Svartedalsvegen, inntil planspørsmålet er endelig avgjort.
Er planspørsmålet ikke endelig avgjort innen fire år, faller forbudet bort såfremt det ikke fattes
vedtak om fristforlengelse i henhold til plan- og bygningslovens § 13-3.
Utvalget viser til administrasjonens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.

Behandling:
Ettersendte dokumenter:

Tilleggsinformasjon fra Bjørn Einar Rodge
Roger Fauskanger (AL) fremmet følgende fellesforslag fra utvalg for teknikk og miljø:
Utvalg for teknikk og miljø nedlegger ikke midlertidig forbud mot tiltak på den del av gnr. 5
bnr. 483 som er omfattet av reguleringsplan 504 - Gang- og sykkelveg Svartedalsvegen.
Begrunnelse:
 Ved utvidelse av den kommunale vegen langs gbnr. 5/483 må fortau anlegges på
vestsiden av vegen.
 Tiltakshaver har sagt seg villig til å avsette tilstrekkelig areal på vestsiden av vegen til
fremtidig utvidelse.
Betingelser:
 På østsiden av vegen må det langs eiendomsgrensen til den kommunale vegen på tomten
avsettes et areal med 2 meters bredde til fremtidig vegutvidelse. Ved bygging av veg
med mer inne på tomten, må den nye grenselinjen som fremkommer hensyntas.
 Avkjørsel må anlegges i henhold til gjeldende vegnorm – se uttale fra Askøy kommune,
Kommunalavdeling teknisk datert 12.6.2018.

Avstemming:
Fellesforslag fra utvalg for teknikk og miljø:

Enstemmig
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PS 235/18 Gbnr 21/66, 433, 434 - Davanger - Politisk behandling
av søknad om dispensasjon
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:

Saken utsettes. Ettersendte dokumenter innkom for seint.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for teknikk og miljø avslår søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel,
arealformål Boligbebyggelse, arealformål Bruk og vern av sjø og vassdrag, samt byggeforbudet
innenfor 30-metersbeltet mot sjø i henhold til planens punkt 6-1 og 6-3, for oppføring av veg og
kai på gnr. 21, bnr. 66, 433 og 434, mottatt 14.08.18.
Utvalget viser til rådmannens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.

Behandling:
Ettersendte dokumenter:

Reviderte tegninger fra Nordstrand eiendomsrådgivning
Leder Jannicke Bergesen Clarke (AP) foreslo:

Saken utsettes. Ettersendte dokumenter innkom for seint.
Avstemming:
Leder Jannicke Bergesen Clarkes utsettelsesforslag:

Enstemmig

PS 236/18 Utsatt for eventuell befaring-Gbnr 42/105 - Herdla Politisk behandling av søknad om dispensasjon
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:

Saken utsettes. Det undersøkes muligheter for å utføre befaring.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for teknikk og miljø er positiv til at det innvilges dispensasjon fra kommunedelplan
Herdla øy arealformål LNF, pkt. 1-4 (100-meters byggegrense mot sjø), pkt. 10-1 (båndlegging
etter lov om naturvern med beskrivelse fuglevernfredning) og arealformål i sjø (bruk og vern av
sjø og vassdrag med tilhørende strandsone) for avløpsledning, dispensasjon fra arealformål LNF
og pkt. 10-1 (båndlegging etter lov om naturvern med beskrivelse fuglevernfredning) for
oppføring av bod (tidligere badstue) og fasadeendring (innkledning av terrasse under hytte).
Utvalget er negativ til at det innvilges dispensasjon fra kommunedelplan Herdla øy, arealformål
LNF, kommunedelplan Herdla øy pkt. 1-4 (100-meters byggegrense mot sjø) og pkt. 10-1
(båndlegging etter lov om naturvern med beskrivelse fuglevernfredning) for oppføring av
gangveger og kai i sør samt dispensasjon fra arealformål LNF og kommunedelplan Herdla øy
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pkt. 10-1 (båndlegging etter lov om naturvern med beskrivelse fuglevernfredning) for oppføring
av leskur og terrasse og dispensasjon fra arealformål LNF, pkt. 1-4 (100-meters byggegrense
mot sjø), pkt. 10-1 (båndlegging etter lov om naturvern med beskrivelse fuglevernfredning) for
flytebrygge med landgang til eksisterende betongkai.
Utvalget er likevel positiv til at dispensasjon for terrasse og flytebrygge kan innvilges dersom
disse reduseres i tråd med rådmannens anbefaling.
Utvalget viser til rådmannens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.
Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre behandling etter plan- og bygningsloven.

Behandling:
Rosalind Fosse (FrP) foreslo:

Saken utsettes. Det undersøkes muligheter for å utføre befaring.
Avstemming:
Rosalind Fosses utsettelsesforslag:

Enstemmig

PS 237/18 Gbnr 10/445, 708, 14/452 - Strusshamn - Ny
behandling av søknad om dispensasjon fra rekkefølgekrav
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:

Utvalg for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra
rekkefølgekrav i plan 133, § 6 pkt. f og g, og plan 357, § 2 pkt. 2.3.1 og 2.6.1, for boliger på
gbnr 8/1014 (1 enhet), 8/1015 (1 enhet), 8/1021 (1 enhet), 8/1022 (1 enhet), 8/1023 (1 enhet),
10/919 (2 enheter), 10/920 (1 enhet), 10/922 (1 enhet), 10/925 (2 enheter), 10/926 (1 enhet),
10/927 (2 enheter) 10/928 (2 enheter), 10/931 (1 enhet), 10/933 (1 enhet), 10/936 (1 enhet),
10/937 (2 enheter) og 10/938 (2 enheter).
Vilkår 1: Hensynene bak rekkefølgekrav om ferdigstilling av veger og gangveger blir ikke
vesentlig skadelidende fordi:


Intensjonen bak rekkefølgekravene i Plan 133 om etablering av veier og gangveier er å
sikre en hensiktsmessig trafikkavvikling i området og ivareta hensynet til myke
trafikanter. Statens Vegvesen, fagorganet for veitrafikk og trafikksikkerhet, er positive til
dispensasjonen.



Alle interne veier og fortau i boligområdet er ferdigstilt og godkjent i henhold til plan.



Gangbro over FV 212 er påbegynt og er i tilnærmet henhold til innlevert fremdriftsplan.



Midlertidig gangveg er etablert for å ivareta myke trafikanter til gangbro er ferdigstilt
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Det er innlevert fremdriftsplan for kryss og avkjørsel inn til Lønvarden fra FV212.



Hensynet bak rekkefølgekravet om Duedalen er grunngitt i trafikksikkerhet på FV 212
og SVV sine uttalelser i Plan 133 om at det er uheldig med to avkjørsler etter hverandre
på et relativt kort strekk. Dispensasjonen vil gi en begrenset økning i trafikk i
Lønvarden-krysset og SVV som er veimyndighet er positiv til dette.

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


De fleste boligene er i dag ferdigstilt og klar for innflytting. Uten midlertidig
brukstillatelse vil dette sette den enkelte huseier i svært vanskelig situasjon.



Gangbroen som nå er under etablering, vil gi en trygg skolevei for hele det fremtidige
boligfeltet Lønvarden. Det er opp mot 1200 boliger som er planlagt i dette boligfeltet,
men det er ikke mulig til å bygge ut flere boliger i området på det nåværende tidspunkt
på grunn av manglende skolekapasitet.



Den midlertidige gangveien ned mot og over FV 212 ivaretar myke trafikanter frem til
gangbro er ferdigstilt.



Den tekniske infrastrukturen med avkjørsel og kryss er under arbeid og vil gi en god
trafikkløsning for området som er godkjent av Statens Vegvesen og er i henhold til
gjeldende plan.



Utvalget for teknikk og miljø kan ikke se at dispensasjonen er i konflikt med regionale
eller statlige interesser da tiltaket er i henhold til reguleringsplan og hensynet til
trafikksikkerhet for kjørende og gående er ivaretatt.



Dispensasjonen vil gi begrenset økt bruk av Lønvarden- krysset ut i FV212.

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
De tekniske anlegg som det gis dispensasjon for skal opparbeides og ferdigstilles i henhold til
vedlagt:
 Fremdriftsplan – gangbro og utbedring av kryss mot fylkesveg, sist revidert 191018
(vedlegg 13).
Det vises for øvrig til UTM vedtak PS sak 59/18 av 19.04.18.
Saken sendes partene med klagerett.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for teknikk og miljø avslår i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 søknad om
dispensasjon fra rekkefølgekrav i plan 133, § 6 pkt. f og g, og plan 357, § 2 pkt. 2.3.1 og 2.6.1, for
boliger på gbnr 8/1014 (1 enhet), 8/1015 (1 enhet), 8/1021 (1 enhet), 8/1022 (1 enhet), 8/1023
(1 enhet), 10/919 (2 enheter), 10/920 (1 enhet), 10/922 (1 enhet), 10/925 (2 enheter), 10/926 (1
enhet), 10/927 (2 enheter) 10/928 (2 enheter), 10/931 (1 enhet), 10/933 (1 enhet), 10/936 (1
enhet), 10/937 (2 enheter) og 10/938 (2 enheter).
Utvalget viser til rådmannens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.
Saken sendes partene med klagerett.

21

Behandling:
Ettersendte dokumenter:

Notat til medlemmene i UTM fra Johan A. Johannessen, datert 02.12.18
Tilleggsnotat fra rådmannen, datert 03.12.18
Leder Jannicke Bergesen Clarke (AP) fremmet følgende fellesforslag fra utvalg for
teknikk og miljø:
Utvalg for teknikk og miljø gir i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra
rekkefølgekrav i plan 133, § 6 pkt. f og g, og plan 357, § 2 pkt. 2.3.1 og 2.6.1, for boliger på
gbnr 8/1014 (1 enhet), 8/1015 (1 enhet), 8/1021 (1 enhet), 8/1022 (1 enhet), 8/1023 (1 enhet),
10/919 (2 enheter), 10/920 (1 enhet), 10/922 (1 enhet), 10/925 (2 enheter), 10/926 (1 enhet),
10/927 (2 enheter) 10/928 (2 enheter), 10/931 (1 enhet), 10/933 (1 enhet), 10/936 (1 enhet),
10/937 (2 enheter) og 10/938 (2 enheter).
Vilkår 1: Hensynene bak rekkefølgekrav om ferdigstilling av veger og gangveger blir ikke
Vesentlig skadelidende fordi:


Intensjonen bak rekkefølgekravene i Plan 133 om etablering av veier og gangveier er å
sikre en hensiktsmessig trafikkavvikling i området og ivareta hensynet til myke
trafikanter. Statens Vegvesen, fagorganet for veitrafikk og trafikksikkerhet, er positive til
dispensasjonen.



Alle interne veier og fortau i boligområdet er ferdigstilt og godkjent i henhold til plan.



Gangbro over FV 212 er påbegynt og er i tilnærmet henhold til innlevert fremdriftsplan.



Midlertidig gangveg er etablert for å ivareta myke trafikanter til gangbro er ferdigstilt



Det er innlevert fremdriftsplan for kryss og avkjørsel inn til Lønvarden fra FV212.



Hensynet bak rekkefølgekravet om Duedalen er grunngitt i trafikksikkerhet på FV 212
og SVV sine uttalelser i Plan 133 om at det er uheldig med to avkjørsler etter hverandre
på et relativt kort strekk. Dispensasjonen vil gi en begrenset økning i trafikk i
Lønvarden-krysset og SVV som er veimyndighet er positiv til dette.

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


De fleste boligene er i dag ferdigstilt og klar for innflytting. Uten midlertidig
brukstillatelse vil dette sette den enkelte huseier i svært vanskelig situasjon.



Gangbroen som nå er under etablering, vil gi en trygg skolevei for hele det fremtidige
boligfeltet Lønvarden. Det er opp mot 1200 boliger som er planlagt i dette boligfeltet,
men det er ikke mulig til å bygge ut flere boliger i området på det nåværende tidspunkt
på grunn av manglende skolekapasitet.



Den midlertidige gangveien ned mot og over FV 212 ivaretar myke trafikanter frem til
gangbro er ferdigstilt.
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Den tekniske infrastrukturen med avkjørsel og kryss er under arbeid og vil gi en god
trafikkløsning for området som er godkjent av Statens Vegvesen og er i henhold til
gjeldende plan.



Utvalget for teknikk og miljø kan ikke se at dispensasjonen er i konflikt med regionale
eller statlige interesser da tiltaket er i henhold til reguleringsplan og hensynet til
trafikksikkerhet for kjørende og gående er ivaretatt.



Dispensasjonen vil gi begrenset økt bruk av Lønvarden- krysset ut i FV212.

Dispensasjon gis på følgende vilkår:
De tekniske anlegg som det gis dispensasjon for skal opparbeides og ferdigstilles i henhold til
vedlagt:
 Fremdriftsplan – gangbro og utbedring av kryss mot fylkesveg, sist revidert 191018
(vedlegg 13).
Det vises for øvrig til UTM vedtak PS sak 59/18 av 19.04.18.
Saken sendes partene med klagerett.
Avstemming:
Fellesforslag fra utvalg for teknikk og miljø:

Enstemmig

PS 238/18 Gbnr 32/2 - Nordre Haugland - Veg - Behandling av
søknad om dispensasjon
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):
Utvalg for teknikk og miljø stiller seg positiv til at det med hjemmel i plan- og bygningsloven §
19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, arealformål LNF og byggegrense mot sjø i
bestemmelsenes pkt. 6-1 og 6-3, for veg på gbnr 32/2.
Utvalget er positiv til at dispensasjon gis på følgende vilkår:


Vegtraseen skal jordslås og tilsås. Kjørespor tillates opprettholdt som gruset areal med
bredde på inntil 50 cm.

Utvalget viser til rådmannens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.
Saken sendes tilbake til rådmannen for videre behandling etter plan- og bygningsloven, og
utforming av endelig vedtak.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for teknikk og miljø stiller seg positiv til at det med hjemmel i plan- og bygningsloven §
19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, arealformål LNF og byggegrense mot sjø i
bestemmelsenes pkt. 6-1 og 6-3, for veg på gbnr 32/2.
Utvalget er positiv til at dispensasjon gis på følgende vilkår:


Vegtraseen skal jordslås og tilsås. Kjørespor tillates opprettholdt som gruset areal med
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bredde på inntil 50 cm.
Utvalget viser til rådmannens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.
Saken sendes tilbake til rådmannen for videre behandling etter plan- og bygningsloven, og
utforming av endelig vedtak.

Behandling:
Hege Torghatten (MDG) foreslo:

Utvalg for teknikk og miljø avslår søknad om dispensasjon og tillatelse til tiltak for veg på gbnr
32/2.
Avslag på søknad om dispensasjon er hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-2.
Som begrunnelse for avslag på søknad om dispensasjon vises det til følgende:
Vilkår 1: Hensynene bak arealformål LNF og byggegrense mot sjø blir vesentlig skadelidende
fordi:
Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde
tilgjengelig for alle. Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig
strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig med en streng praksis ved behandling av
dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen. Forbudet i § 1-8 mot bygging i 100metersbeltet langs sjøen veier tungt. Det skal svært mye til før dispensasjon kan gis til
bygging her, spesielt i områder med stort utbyggingspress.
Omsøkt vei går gjennom et LNF-område forbi en fritidsbolig til et naust i strandlinjen.
Fylkesmannen viser til at man som regel ikke har rett til kjørbar tilkomst til en
fritidsbolig. På samme måte har ingen krav på å få vei helt frem til naustområdet (jf. Råd
om planlegging og forvaltning av strandsona i Hordaland, 10.2). Uten omsøkt vei har
man fortsatt gangtilkomst til området. Lettere tilkomst til området er derfor ikke et
tungtveiende moment som taler for dispensasjon.
I nærområdet til omsøkt eiendom har det blitt gjort mange registreringer av rødlistearter.
Registreringene er fra 2012 eller nyere. Det er først og fremst fugle-arter som er
registrert, men også oter (VU). Registreringene viser at det er store flokker med ærfugl
som jevnlig oppholder seg i sjøen i området, flokker på 50 – 100 individer. Det er også
jevnlig registrert fiskemåke (NT), alt fra enkelt-individ til 20 individer samlet. Disse
flokkene er ofte på matsøk i sjøen, men vil slutte med dette og flytte seg hvis de blir
forstyrret av mennesker. Ved mye forstyrrelser vil de derfor få mindre næring i seg.
I følge uttale fra Miljøvernleder er det usikkert hvor stor grad vegen vil påvirke
mulighetene for drift på eiendommen, og i hvor stor grad økt aktivitet på vegen vil
påvirke fuglelivet i området. En dispensajson vil på bakgrunn av dette være brudd på
Naturmangfoldsloven § 8 (kunnskapsgrunnalget) og §9 (føre-var-prinsippet)
Vilkår 2: Fordelene ved dispensasjon er ikke klart større enn ulempene fordi:
Det er forståelse for at det er ønskelig med en mer funksjonell tilkomst til naustområdet.
Dette er imidlertid et ønske som gjør seg gjeldende for mange naustområder, både på
Askøy og landet for øvrig. Presedensvirkningene av å gi dispensasjon med slik
begrunnelse vil derfor være store, og vil på sikt kunne undergrave hele strandsonevernet.
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Den klare hovedregel må derfor være at tilkomst til naustområder av denne typen, må
løses via ferdsel i terreng, stier eller etablerte ferdselstraseer.
Fordelene som tiltakshaveren trekker frem, bl.a. sikker tilkomst og vedlikehold av naust
er private fordeler og er ikke av en slik grad at fordelene er større enn ulempene ved å gi
dispensasjon
Avslag på søknad om tillatelse til tiltak er hjemlet i plan- og bygningslovens § 11-6
(rettsvirkninger av kommuneplanens arealdel), sammenholdt med kommuneplanens arealdel.
Som begrunnelse vises det til at tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel, arealformål
LNF og byggegrense mot sjø i planens bestemmelser pkt. 6-1 og 6-3, samt at vilkårene for
dispensasjon ikke vurderes oppfylt.
Saken sendes partene med klagerett.
Rosalind Fosse (FrP) fremmet rådmannens innstilling.
Avstemming:
Hege Torghattens forslag:
Rådmannens innstilling:

For 1 st. (1MDG)
For 10 st. (2FrP,2H,1V,2AL,2AP,1U)

PS 239/18 Gbnr 21/574 - Behandling av klage på avslag på
søknad om fradeling
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):

Utvalg for teknikk og miljø tar ikke klage fra Davanger Property AS v/Ørjan Torgersen, mottatt
06.07.17 til følge, da en ikke kan se at klagen inneholder vesentlige nye momenter, som ikke har
vært vurdert tidligere.
Utvalget viser til administrasjonens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.
Utvalget opprettholder vedtak av 12.06.17, DS 574/17.
Saken sendes til Fylkesmannen i Hordaland for endelig avgjørelse.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for teknikk og miljø tar ikke klage fra Davanger Property AS v/Ørjan Torgersen, mottatt
06.07.17 til følge, da en ikke kan se at klagen inneholder vesentlige nye momenter, som ikke har
vært vurdert tidligere.
Utvalget viser til administrasjonens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.
Utvalget opprettholder vedtak av 12.06.17, DS 574/17.
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Saken sendes til Fylkesmannen i Hordaland for endelig avgjørelse.

Behandling:
Ettersendte dokumenter:

Bekreftelse på at tiltakshaver ikke har tillatelse til å ta i bruk vei, vann og avløpsanlegg
Rosalind Fosse (FrP) fremmet følgende fellesforslag fra FrP og H:
Utvalg for teknikk og miljø tar klage fra Davanger Property AS v/Ørjan Torgersen, mottatt
06.07.17, til følge og er positiv til å innvilge dispensasjon for tomteinndelingen i reguleringsplan
nr. 101 – Kinna, for å dele fra tomt på gbnr. 21/574 med bakgrunn i følgende begrunnelse:

Vilkår 1: Hensynene bak reguleringsplan nr. 101 – Kinna blir ikke vesentlig skadelidende
fordi:
 Reguleringsplanen som er av eldre dato, legger til grunn ett større uteareal/tomt enn hva
som sees på som hensiktsmessig i dag.


Tiltaket vil være en naturlig fortetning i ett etablert boligområde som er ønskelig.



Teknisk infrastruktur er etablert i området



Fellesarealet/lekeplassen er i dag etablert og i bruk. Et areal som er dimensjonert for 23
boenheter. I dag er det 17 boenheter etablert, noe som tilsier at lekeplassen er
dimensjonert tilstrekkelig til å håndtere en økning av brukere.



Omsøkte tomt har tilkomst i begynnelsen av den private fellesvegen. Trafikk til og fra
boligen vil skje på en mindre strekning av veien og ikke gi økning inne i boligområdet

Vilkår 2: Fordelene ved dispensasjonen er klart større enn ulempene fordi:
 Tiltaket vil gi en ønsket fortetning av ett etablert boligområdet.


Teknisk infrastruktur er på plass.



Lekeplass / fellesareal er dimensjonert godt til å dekke en ekstra boenhet.



Boligtomten er på 533,8m2 og er godt egnet til formålet.

Det må innhentes ytterligere informasjon i saken før endelig vedtak kan treffes. Blant annet må
rettighetene til veg, vann og avløp være avklart, jfr. bygningsmyndighetenes kommentar til
nabomerknad fra Ingve Torgersen og Bjørg Iversen. I tillegg må utslippstillatelse fra Miljørettet
helsevern foreligge.
Saken sendes derfor tilbake til administrasjonen for videre behandling etter plan- og
bygningsloven, og utforming av endelig vedtak. Tiltaket kan ikke settes i gang før endelig
vedtak er fattet.
Dette vedtaket kan ikke påklages, da det er en prosessuell avgjørelse og ikke et enkeltvedtak jf.
forvaltningsloven §2.
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Arild Raftevoll (V) fremmet rådmannens innstilling.
Avstemming:
Fellesforslag fra FrP og H.
Rådmannens innstilling:

For 4 st. (2FrP,2H)
For 7 st. (2AP,2AL,1MDG,1V,1uavhengig)

PS 240/18 Gbnr 14/181 - Krokås - Politisk behandling av søknad
om oppføring av garasje
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:

Saken utsettes for befaring.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for teknikk og miljø avslår søknad om dispensasjon fra reguleringsplan nr. 214, Del av
Rostaliene, gnr. 14, bnr. 211, 221 og 439, planens § 3.1.2 (reguleringsformål blokkbebyggelse).
Avslag på søknad om dispensasjon er hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-2.
Som begrunnelse for avslag på dispensasjon vises det til rådmannens begrunnelse slik den er
gjengitt i saksfremstillingen.
Utvalg for teknikk og miljø avslår søknad om tillatelse til oppføring av garasje på gnr. 14, bnr.
181.
Avslag på søknad om tillatelse til tiltak er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-4 (rettsvirkning
av reguleringsplan), sammenholdt med reguleringsplan nr. 214, Del av Rostaliene, gnr. 14, bnr.
211, 221 og 439.
Som begrunnelse vises det til at tiltaket er i strid med reguleringsplanens § 3.1.2
(reguleringsformål blokkbebyggelse), samt at vilkårene for dispensasjon vurderes ikke å være
oppfylt.
Saken sendes partene med klagerett.

Behandling:

Roger Fauskanger (AL) foreslo:
Saken utsettes for befaring.
Avstemming:
Roger Fauskangers utsettelsesforslag:

Enstemmig
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PS 241/18 Plan 334 - Reguleringsendring av boligtype i felt BK og
BF-2, gbnr. 7/13, 932 m.fl.
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:

Saken utsettes. Saken sees i tilknytning til politisk behandling av Myraneplanen.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-14 endres plan 334 – Hillerhagen, Kleppestø – Gbnr
7/13 m.fl i samsvar med plankart, datert 06.06.18 og bestemmelser, datert 15.05.18, sist
revidert 23.11.18. Endringen innebærer endring av boligtype på to delfelt, fra frittliggende
småhusbebyggelse og konsentrert boligbebyggelse, til konsentrert boligbebyggelse på begge felt.
% BYA økes fra 40% og 45% til 50%, og planeringshøydene endres. I tillegg endres utformingen
av en gangvei frem til uteoppholdsarealene. Som en følge av endringer i planforskriften i 2018
er reguleringsformålene i plankartet endret i henhold til ny forskrift. Tilsvarende er
bestemmelsene endret slik at de samsvarer med plankartet. Antall enheter og byggehøyder er
lik som opprinnelig plan.
Endringen begrunnes med følgende:
Endringen vil gi en bedre utnyttelse av arealene som nå er avsatt til konsentrert bebyggelse,
med mulighet for livsløpsstandard på alle enhetene og en liten økning i antall boenheter som
skal utformes som tilgjengelige enheter.
Endringene vil i liten grad påvirke gjennomføringen av planen forøvrig, de går ikke ut over
hovedrammene i planen og berører heller ikke hensynet til viktige natur- og friluftslivsområder.
Saken sendes partene med klagerett.

Behandling:

Ivar Bergesen (AL) erklærte seg inhabil etter Fvl § 6, første ledd, bokstav b og fratrådte.
Leder Jannicke Bergesen Clarke (AP) erklærte seg inhabil etter Fvl § 6, andre ledd og
fratrådte=9

Rosalind Fosse (FrP) tiltrådte som leder.
Ihht Fvl § 8, 2.ledd vurderte utvalget deres habilitet. Enstemmig vedtatt inhabil.
Roger Fauskanger (AL) foreslo:
Saken utsettes. Saken sees i tilknytning til politisk behandling av Myraneplanen.
Avstemming:
Roger Fauskangers utsettelsesforslag:

Enstemmig

Leder Jannicke Bergesen Clarke og Ivar Bergesen tiltrådte
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PS 242/18 Utsatt sak - Askøyprogrammet - status oktober 2018
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:

Saken tas til orientering
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Formannskapet tar utkast til Askøyprogrammet rev. 2, datert 8.10.2018 til orientering og
drøfting.
Formannskapets vedtak:

1. Formannskapet tar status til Askøyprogrammet rev. 2. datert 08.10.18 til orientering.
2. Saken sendes til UTM.

Behandling:

Rådmann Eystein Venneslan møtte og orienterte.
Arild Raftevoll (V) foreslo:
Saken tas til orientering
Avstemming:
Arild Raftevolls forslag:

Enstemmig

PS 243/18 Klage fra Kartverket på vedtatt vegnavn, Lille
Fauskanger
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:

Utvalg for Teknikk og miljø tar til etterretning at Kartverket har vedtatt at stedsnavnet i Askøy
kommune for gnr. 27 skal være Litle Fauskanger. Videre har Klagenemda for stedsnavn fastsatt
at rett skrivemåte er Litle Fauskanger. Dette vedtaket kan ikke påklages.
Kartverket har nå etter en rettslig vurdering slått fast at kommunen er forpliktet til å benytte
samme skrivemåte for adressenavna (vegnavn) som stedsnavnet. Lille Fauskanger som utvalget
tidligere vedtok, kan derfor ikke benyttes.
Med bakgrunn i dette fatter utvalget følgende vedtak:
Utvalg for teknikk og miljø tar Kartverkets klage på vedtatt vegnavn Lille Fauskanger til følge.
Med hjemmel i matrikkelloven § 21 og forskrift § 51, vedtar Utvalg for teknikk og miljø at det
skal opprettes adresseparsell for området Litle Fauskanger, med avgrensning som angitt på
vedlagt kart datert 20.02.2018.
Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av adresseparsellens avgrensning.
Adresseparsellen tildeles vegnavnet Litle Fauskanger.
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Utvalget viser ellers til rådmannens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.
Vedtaket erstatter vedtak i sak 169/18, datert 27.09.2018.
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Utvalg for teknikk og miljø tar Kartverkets klage på vedtatt vegnavn Lille Fauskanger til følge.
Med hjemmel i matrikkelloven § 21 og forskrift § 51, vedtar Utvalg for teknikk og miljø at det
skal opprettes adresseparsell for området Litle Fauskanger, med avgrensning som angitt på
vedlagt kart datert 20.02.2018.
Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av adresseparsellens avgrensning.
Adresseparsellen tildeles vegnavnet Litle Fauskanger.
Utvalget viser ellers til rådmannens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.
Vedtaket erstatter vedtak i sak 169/18, datert 27.09.2018.

Behandling:
Roger Fauskanger (AL) foreslo:

Utvalg for Teknikk og miljø tar til etterretning at Kartverket har vedtatt at stedsnavnet i Askøy
kommune for gnr. 27 skal være Litle Fauskanger. Videre har Klagenemda for stedsnavn fastsatt
at rett skrivemåte er Litle Fauskanger. Dette vedtaket kan ikke påklages.
Kartverket har nå etter en rettslig vurdering slått fast at kommunen er forpliktet til å benytte
samme skrivemåte for adressenavna (vegnavn) som stedsnavnet. Lille Fauskanger som utvalget
tidligere vedtok, kan derfor ikke benyttes.
Med bakgrunn i dette fatter utvalget følgende vedtak:
Utvalg for teknikk og miljø tar Kartverkets klage på vedtatt vegnavn Lille Fauskanger til følge.
Med hjemmel i matrikkelloven § 21 og forskrift § 51, vedtar Utvalg for teknikk og miljø at det
skal opprettes adresseparsell for området Litle Fauskanger, med avgrensning som angitt på
vedlagt kart datert 20.02.2018.
Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av adresseparsellens avgrensning.
Adresseparsellen tildeles vegnavnet Litle Fauskanger.
Utvalget viser ellers til rådmannens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.
Vedtaket erstatter vedtak i sak 169/18, datert 27.09.2018.
Avstemming:
Roger Fauskangers forslag:

Enstemmig
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PS 244/18 Klage fra Kartverket på vedtatt vegnavn, Lillestølen
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:

Utvalg for Teknikk og miljø tar til etterretning at Kartverket har vedtatt at stedsnavnet i Askøy
kommune for gnr. 28, bnr. 14 skal være Litlestølen. Videre har Klagenemda for stedsnavn
fastsatt at rett skrivemåte er Litlestølen. Dette vedtaket kan ikke påklages.
Kartverket har nå etter en rettslig vurdering, slått fast at kommunen er forpliktet til å benytte
samme skrivemåte for adressenavna (vegnavn) som stedsnavnet. Lillestølen som utvalget
tidligere vedtok, kan derfor ikke benyttes.
Med bakgrunn i dette fatter utvalget følgende vedtak:
Utvalg for teknikk og miljø tar Kartverkets klage på vedtatt vegnavn Lillestølen til følge.
Med hjemmel i matrikkelloven § 21 og forskrift § 51, vedtar Utvalg for teknikk og miljø at det
skal opprettes adresseparsell for området Litlestølen, med avgrensning som angitt på vedlagt
kart datert 22.02.2018.
Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av adresseparsellens avgrensning.
Adresseparsellen tildeles vegnavnet Litlestølen.
Utvalget viser ellers til rådmannens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.
Vedtaket erstatter vedtak i sak 170/18, datert 27.09.2018.
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Utvalg for teknikk og miljø tar Kartverkets klage på vedtatt vegnavn Lillestølen til følge.
Med hjemmel i matrikkelloven § 21 og forskrift § 51, vedtar Utvalg for teknikk og miljø at det
skal opprettes adresseparsell for planlagt boligområde på Litlestølen, med avgrensning som
angitt på vedlagt kart datert 22.02.2018.
Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av adresseparsellens avgrensning.
Adresseparsellen tildeles vegnavnet Litlestølen.
Utvalget viser ellers til rådmannens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.
Vedtaket erstatter vedtak i sak 170/18, datert 27.09.2018.

Behandling:
Roger Fauskanger (AL) foreslo:

Utvalg for Teknikk og miljø tar til etterretning at Kartverket har vedtatt at stedsnavnet i Askøy
kommune for gnr. 28, bnr. 14 skal være Litlestølen. Videre har Klagenemda for stedsnavn
fastsatt at rett skrivemåte er Litlestølen. Dette vedtaket kan ikke påklages.
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Kartverket har nå etter en rettslig vurdering, slått fast at kommunen er forpliktet til å benytte
samme skrivemåte for adressenavna (vegnavn) som stedsnavnet. Lillestølen som utvalget
tidligere vedtok, kan derfor ikke benyttes.
Med bakgrunn i dette fatter utvalget følgende vedtak:
Utvalg for teknikk og miljø tar Kartverkets klage på vedtatt vegnavn Lillestølen til følge.
Med hjemmel i matrikkelloven § 21 og forskrift § 51, vedtar Utvalg for teknikk og miljø at det
skal opprettes adresseparsell for området Litlestølen, med avgrensning som angitt på vedlagt
kart datert 22.02.2018.
Administrasjonen gis fullmakt til å foreta mindre justeringer av adresseparsellens avgrensning.
Adresseparsellen tildeles vegnavnet Litlestølen.
Utvalget viser ellers til rådmannens begrunnelse slik den er gjengitt i saksfremstillingen.
Vedtaket erstatter vedtak i sak 170/18, datert 27.09.2018.
Avstemming:
Roger Fauskangers forslag:

Enstemmig

PS 245/18 Høringssvar - Forslag til endringer i stedsnavnloven
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling/UFO sin innstilling):
Askøy kommune gir følgende høringssvar til forslag til endringer i stedsnavnloven, jamfør
høringsnotat datert 18. oktober 2018:
Askøy kommune er positiv til de endringer som forslås. Det er fremlagt 2 alternativer i høringen
der alternativ 2 også innbefatter alternativ 1. Askøy kommune går inn for Alternativ 2.
Askøy kommune har følgende uttale til enkelte kapittel i høringsnotatet:
Kap. 3. Formål og virkeområde
Askøy kommune støtter forslag til endring i formålsparagrafen ved at det også fremkommer at
norske stedsnavn skal sikres bevaring og videreføring på lik linje med samiske og kvenske
stedsnavn.
Kap. 4. Valg av stedsnavn
Askøy kommune slutter seg til forslaget og mener at loven blir klarere ved foreslått ny § 7
Avgjerder. Paragrafen bør utdypes i forskrift slik at kommunens kompetanse kommer klart
frem, også forholdet til paragraf 3 om navnevern bør utdypes i forskrift.
Kap. 6. Regler om skrivemåten av stedsnavn
Askøy kommune er positiv til at kommunene gis større reell innvirkning på fastsetting av
skrivemåte av stedsnavn ved at unntaksregelen i nåværende forskrift tas inn i loven. Det er
viktig at føringer for hvordan regelen skal benyttes fremkommer av merknader slik
departementet har vurdert.
Kap. 7. Kunngjøring og høring
Askøy kommune mener forslaget gjør saksbehandling rundt kunngjøring og høring i
stedsnavnsaker klarere ved å flytte disse fra paragraf 6 til ny paragraf 8.
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Kap. 8. Stedsnavnstjenesten
Askøy kommune stiller seg positivt til at Stedsnavnstjenesten blir lagt til Språkrådet.
Kap. 10. Klage på avgjørelser etter loven
Askøy kommune mener det er riktig at Fylkesmannen behandler sakene som gjelder manglende
bruk og feilbruk av vedtatte stedsnavn.
Kap. 11. Gjenåpning av stedsnavnsaker
Askøy kommune mener det må fremkomme tydeligere av lovens paragraf 10 eller i forskrift
hvilke saker som kan gjenopptas. Eksempelvis må det fremkomme om det kun gjelder saker
som ikke tidligere er behandlet i Klagenemda.
Kap. 13. Redaksjonelle endringer
Askøy kommune mener de redaksjonelle endringene som foreslås gjør loven mer ryddig og
klarere og dermed enklere forholde seg til for alle som skal benytte den.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune gir følgende høringssvar til forslag til endringer i stedsnavnloven, jamfør
høringsnotat datert 18. oktober 2018:
Askøy kommune er positiv til de endringer som forslås. Det er fremlagt 2 alternativer i høringen
der alternativ 2 også innbefatter alternativ 1. Askøy kommune går inn for Alternativ 2.
Askøy kommune har følgende uttale til enkelte kapittel i høringsnotatet:
Kap. 3. Formål og virkeområde
Askøy kommune støtter forslag til endring i formålsparagrafen ved at det også fremkommer at
norske stedsnavn skal sikres bevaring og videreføring på lik linje med samiske og kvenske
stedsnavn.
Kap. 4. Valg av stedsnavn
Askøy kommune slutter seg til forslaget og mener at loven blir klarere ved foreslått ny § 7
Avgjerder. Paragrafen bør utdypes i forskrift slik at kommunens kompetanse kommer klart
frem, også forholdet til paragraf 3 om navnevern bør utdypes i forskrift.
Kap. 6. Regler om skrivemåten av stedsnavn
Askøy kommune er positiv til at kommunene gis større reell innvirkning på fastsetting av
skrivemåte av stedsnavn ved at unntaksregelen i nåværende forskrift tas inn i loven. Det er
viktig at føringer for hvordan regelen skal benyttes fremkommer av merknader slik
departementet har vurdert.
Kap. 7. Kunngjøring og høring
Askøy kommune mener forslaget gjør saksbehandling rundt kunngjøring og høring i
stedsnavnsaker klarere ved å flytte disse fra paragraf 6 til ny paragraf 8.
Kap. 8. Stedsnavnstjenesten
Askøy kommune stiller seg positivt til at Stedsnavnstjenesten blir lagt til Språkrådet.
Kap. 10. Klage på avgjørelser etter loven
Askøy kommune mener det er riktig at Fylkesmannen behandler sakene som gjelder manglende
bruk og feilbruk av vedtatte stedsnavn.
Kap. 11. Gjenåpning av stedsnavnsaker
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Askøy kommune mener det må fremkomme tydeligere av lovens paragraf 10 eller i forskrift
hvilke saker som kan gjenopptas. Eksempelvis må det fremkomme om det kun gjelder saker
som ikke tidligere er behandlet i Klagenemda.
Kap. 13. Redaksjonelle endringer
Askøy kommune mener de redaksjonelle endringene som foreslås gjør loven mer ryddig og
klarere og dermed enklere forholde seg til for alle som skal benytte den.
Behandling:
Dokumenter lagt ut i møte:
Møtebehandling fra UFO 05.12.18

Roger Fauskanger (AL) fremmet UFO sin innstilling.
Avstemming:
Innstilling fra UFO

:

Enstemmig

PS 246/18 Handlingsplan for trafikksikring 2019-2022
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:

Handlingsplan oppdateres i henhold til innleverte innspill før den sendes til orientering til FAU.
Saken fremmes i UFO før den behandles igjen i UTM.
Punkter for korrigering / oppdatering:
 Side 60. Fv 222 Kryss Fv562 og 400m mot skolen. Her står det at dette ivaretas i PlanID
273, noe som er riktig. Imidlertid er ikke denne vegstrekningen en del av Askøypakken.
 Side 60. Fv 562 Kryss Davanger til Herdla. Her er det angitt 2 kjørefelt på strekningen
med G/S-veg. I kommentarfeltet er det angitt Planlagt vegutvidelse 1 km fra kryss
Davanger og nordover. Statens vegvesen er oppført som ansvarlig. Hva er det Statens
vegvesen er ansvarlig for? Videre er det oppført at Askøypakken er ansvarlig med
henvisning til Plan ID 273 samt 361. Askøypakkens ansvar slutter ca. 1 km nord for
Fauskanger tunellen. Dermed vil ingen kryss nord for dette punkt bli utbedret gjennom
Askøypakken. Kryss Davanger til Herdla er derfor en misvisende beskrivelse og bør
endres.
 Side 60. Fv 562 Fauskanger skole sør. Utbedring av svingen sør for skolen. Ivaretas i
Plan ID 361, noe som er riktig. Svingen sør for skolen er ikke en del av Askøypakken.
Askøypakkens ansvar slutter ca. 1 km nord for Fauskanger tunellen. Fauskanger sør er et
innarbeidet begrep i Askøypakken. Derfor er det uheldig å benytte begrepet Fauskanger
skole sør som fort kan forveksles med at dette er en del av Askøypakken. Veg sør for
Fauskanger skole vil eksempelvis være en bedre beskrivelse. Ny beskrivelse bør
benyttes på sidene 52, 53 og 54 samt muligens andre steder i teksten.
 Side 56. Bedre vinterdrift Fv562 - Åsebøflaten. Hvorfor er kun ta med denne strekningen
tatt med? Hele strekningen til Herdla bør være med. Dette begrunnes med all
tungtrafikken til / fra Mjølkevikvarden industriområde. Eksempelvis benytter Nobi
Haugland i perioder daglig vogntog med en total vekt opp til 50 tonn.
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Det bør utarbeides kart som viser alle kommunale og fylkeskommunale veier på Askøy
med veinavn og nummer.
Tiltaket “Hjertesone” etableres og innarbeides i planen på alle nye skoler. Eksisterende
skoler kartlegges for mulighet for å etablere tiltaket.

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Trafikksikringsplanen godkjennes slik den er lagt frem. Det innarbeides i økonomiplanen et
årlig beløp på kr 3.0 mill. (investeringsmidler) for perioden 2019-2022.

Behandling:
Leder samferdsel Bjørn-Egil Olsen møtte og svarte på spørsmål.
Roger Fauskanger (AL) foreslo:

Handlingsplan oppdateres i henhold til innleverte innspill før den sendes til orientering til FAU.
Saken fremmes i UFO før den behandles igjen i UTM.
.
Punkter for korrigering / oppdatering:
 Side 60. Fv 222 Kryss Fv562 og 400m mot skolen. Her står det at dette ivaretas i PlanID
273, noe som er riktig. Imidlertid er ikke denne vegstrekningen en del av Askøypakken.
 Side 60. Fv 562 Kryss Davanger til Herdla. Her er det angitt 2 kjørefelt på strekningen
med G/S-veg. I kommentarfeltet er det angitt Planlagt vegutvidelse 1 km fra kryss
Davanger og nordover. Statens vegvesen er oppført som ansvarlig. Hva er det Statens
vegvesen er ansvarlig for? Videre er det oppført at Askøypakken er ansvarlig med
henvisning til Plan ID 273 samt 361. Askøypakkens ansvar slutter ca. 1 km nord for
Fauskanger tunellen. Dermed vil ingen kryss nord for dette punkt bli utbedret gjennom
Askøypakken. Kryss Davanger til Herdla er derfor en misvisende beskrivelse og bør
endres.
 Side 60. Fv 562 Fauskanger skole sør. Utbedring av svingen sør for skolen. Ivaretas i
Plan ID 361, noe som er riktig. Svingen sør for skolen er ikke en del av Askøypakken.
Askøypakkens ansvar slutter ca. 1 km nord for Fauskanger tunellen. Fauskanger sør er et
innarbeidet begrep i Askøypakken. Derfor er det uheldig å benytte begrepet Fauskanger
skole sør som fort kan forveksles med at dette er en del av Askøypakken. Veg sør for
Fauskanger skole vil eksempelvis være en bedre beskrivelse. Ny beskrivelse bør
benyttes på sidene 52, 53 og 54 samt muligens andre steder i teksten.
 Side 56. Bedre vinterdrift Fv562 - Åsebøflaten. Hvorfor er kun ta med denne strekningen
tatt med? Hele strekningen til Herdla bør være med. Dette begrunnes med all
tungtrafikken til / fra Mjølkevikvarden industriområde. Eksempelvis benytter Nobi
Haugland i perioder daglig vogntog med en total vekt opp til 50 tonn.
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Det bør utarbeides kart som viser alle kommunale og fylkeskommunale veier på Askøy
med veinavn og nummer.

Hege Torghatten (MDG) foreslo følgende:
Tiltaket “Hjertesone” etableres og innarbeides i planen på alle nye skoler. Eksisterende skoler
kartlegges for mulighet for å etablere tiltaket.

Avstemming:
Roger Fauskangers forslag:
Hege Torghattens forslag:

Enstemmig.
Enstemmig.

PS 247/18 Handlingsplan kommunale veger 2019-2027
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:
Saken utsettes. UTM viser til UFO sitt utsettelsesvedtak i møte 05.12.18.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Handlingsplan kommunale veger godkjennes som et overordnet styringsverktøy for forvaltning
av kommunens trafikkarealer.
Finansiering av tiltaksplanen ses i sammenheng med budsjett/økonomiplanarbeidet.
Rådmannens vurderinger i saksutredningen danner grunnlaget for det videre arbeidet med å få
på plass en velfungerende infrastruktur i kommunen.

Behandling:
Dokumenter lagt ut i møtet:

Møtebehandling fra UFO 05.12.18
Leder samferdsel Bjørn-Egil Olsen møtte og svarte på spørsmål
Avstemming:
Leder Jannicke Bergesen Clarke (AP) foreslo:
Saken utsettes. UTM viser til UFO sitt utsettelsesvedtak i møte 05.12.18.
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PS 248/18 Avtale om kjøp av eiendom til omsorgsboliger i
Olaviken
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Innstilling/vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling/UFO sin innstilling):
Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av eiendom til omsorgsboliger fra NKS
Olaviken.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale om kjøp av eiendom til omsorgsboliger fra NKS
Olaviken.

Behandling:
Dokumenter lagt ut i møte:

Møtebehandling fra UFL 04.12.18
Rosalind Fosse (FrP) fremmet innstillingen fra UFO
Avstemming:
Innstillingen fra UFO:

Enstemmig

PS 249/18 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak:
RS 140/18

Rutiner for behandling av private reguleringsplaner
Rosalind Fosse (FrP) foreslo:
UTM ber om en muntlig orientering

Meldingene for øvrig tatt til orientering.
Behandling:

RS 139/18

HØRINGSSVAR - REGIONALT
BYGDEUTVIKLINGSPROGRAM FOR VESTLAND
2019-2022
Meldingen enstemmig tatt til orientering

RS 140/18

Rutiner for behandling av private reguleringsplaner
Rosalind Fosse (FrP) foreslo:
UTM ber om en muntlig orientering
Enstemmig vedtatt.
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RS 141/18

Høring - Forslag til endringer i veglova, plan- og
bygningsloven
Meldingen enstemmig tatt til orientering

RS 142/18

Gbnr 19/116 - Vedtak - Fylkesmannen stadfester
Askøy kommune sitt vedtak av 07.12.2017 - UTM- sak
262/17
Meldingen enstemmig tatt til orientering

RS 143/18

Gbnr 37/171 - Vedtak - Askøy kommunes vedtak
omgjøres
Meldingen enstemmig tatt til orientering

RS 144/18

Gbnr 37/171 – Klageavgjørelse
Meldingen enstemmig tatt til orientering

RS 145/18

Gbnr 19/408, 409 - Fylkesmannen stadfester
kommunens vedtak av 21.06.2017
Meldingen enstemmig tatt til orientering

RS 146/18

Gbnr 12/911, 871 - Fylkesmannen stadfester
kommunens vedtak av 30.08.2018
Meldingen enstemmig tatt til orientering

RS 147/18

Gbnr 10/515 - Svar byggesak - Boligbygging med
trappetilkomst
Meldingen enstemmig tatt til orientering

RS 148/18

Gbnr 1/611 - Fylkesmannen i Hordaland stadfester
Askøy kommune sitt vedtak av 22.08.2018
Meldingen enstemmig tatt til orientering

RS 149/18

Gbnr 13/635, 440, 441 - Fylkesmannen i Hordaland
stadfester Askøy kommunes vedtak
Meldingen enstemmig tatt til orientering

RS 150/18

Gbnr 15/214 - Stadfesting – Dispensasjon
Meldingen enstemmig tatt til orientering

RS 151/18

Plan 365 - Bekreftelse - Skansen Vest Reguleringsplan – Gebyr
Meldingen enstemmig tatt til orientering

RS 152/18

Tilbakemelding bruk av engangsmidler sysselsetting
2017
Meldingen enstemmig tatt til orientering

RS 153/18

Notat til orientering – Konsesjonsloven
Meldingen enstemmig tatt til orientering
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FO 18/18 Spørrerunden UTM 06.12.2018
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Følgende spørsmål ble innlevert:
Kurt Hæggernæs (-) innleverte følgende spørsmål:

Kringkasteren Erdal – Plan 484
Museumsstyret i Askøy diskuterte utvikling og vedlikeholdsmidler til museene i Askøy på siste
møte. I den forbindelse ble plan 484 diskutert.
I forbindelse med pågående plan 484 som omhandler også Kringkasteren (Grensedalen 59)
inngår tomten til Kringkasteren som er på 26daa hvorav noe er båndlagt.
Er det mulig å få regulert inn noen tomter og øremerke disse inntektene til vedlikehold og
oppgradering av telemuseet?
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Hege Torghatten (MDG) innleverte følgende spørsmål:
Siste året er det gjort flere vedtak angående tiltak som skal ta Askøy kommune i en mer
miljøvennlig retning. Undertegnede ønsker en oppdatering på hvordan det går med
implementering av disse vedtakene.
Dette gjelder følgende vedtak:


PS 33/18 Tiltak mot mikroplast



PS 67/18 Bruk av plast og engangsembalasje i kommunal virksomhet



FO 14/18 Sak om kildesortering etter Interpellasjon v/Thomas Remme

Ønsker også status på klima og energiplanen.

Arild Raftevoll (V) fremmet følgende oversendelsesforslag til Rådmannen:
UTM ber grunneiere/grunneierlaget i Storebotn vurdere og se på en endring i reguleringsplanen
for området slik at man vurderer annen aktivitet som offentlig og privat tjenesteyting for deler
eller hele området. Slik at man regulerer inn aktivitet som i sak 233/18 i UTM
Oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt oversendes rådmannen.

Rosalind Fosse (FrP) fremmet følgende:
Utvalg for teknikk og miljø ber rådmannen legge frem igjen sak 84/18 “Vurdering av
rekkefølgekrav om skolekapasiet – generell sak “som ble avist i møte av utvalget.
I påvente v avklaringer i departementet vedrørende Likestilling og diskrimineringsloven § 6,
som forbyr å diskrimimere på grunn av alder også gjelder boligmarkedet, tilpasses saken dette.
Rådmannen legger frem saken til førstkommende møte i januar 2019.
Enstemmig vedtatt
Leder Jannicke Bergesen Clarke (AP) varslet og innleverte følgende
protokolltilførsel vedrørende avstemming:

Utvalget har de siste årene hatt flere saker til behandling som omhandler skolekapasitet. Sist
sak som var oppe var "Vurdering av rekkefølgekrav om skolekapasitet" den 24.05.18. På forrige
møte i UTM presenterte Hordaland Fylkeskommune deres nye befolkningspognoser for
Hordaland i et tiårsperspektiv. Prognosene viser at man nå antar at det vil bli en betydelig
redusert befolkningsvekst i Bergensregionen sammelignet med tidligere prognoser. I lys av nye
prognoser fra HFK kan det være fornuftig å igjen se prinsippene for rekkefølgekrav om
skolekapasitet.
Rosalind Fosse (FrP) stilte følgende spørsmål:
Utvalg for teknikk og miljø ber rådmannen legge frem sak førstkommende møte i januar 2019
med vurdering av å godkjenne paviljongene på Florvåg skole som en del av skolens teoretiske
kapasitet, på tilsvarende grunnlag som Haugland skole.

Enstemmig vedtatt.
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PS 250/18 Orientering om tilsynsstrategi for 2019
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 06.12.2018
Vedtak (i samsvar med rådmannens innstilling):

Utvalg for teknikk og miljø tar strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging 2019 til orientering

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for teknikk og miljø tar strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging 2019 til orientering
Behandling:
Leder Jannicke Bergesen Clarke (AP) fremmet rådmannens innstilling
Avstemming:
Rådmannens innstilling:

Enstemmig
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