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PS 110/20 Plan 499 - Lønvarden Sør - Gbnr 10/584, 708 m.fl. - 1.
gangs behandling
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Vedtak i samsvar med rådmannens innstilling:
Følgende forhold må rettes opp før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn:
 Avkjørselen til BBB3 må belyses nærmere. Det må sikres at avkjørselen er
trafikksikker, spesielt for myke trafikanter. Nødvendige endringer i plankart og
bestemmelser må utføres dersom det er behov for dette.
 Det må sikres gode nok siktforhold mellom møteplassene på vegen SKV5 som fører
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frem til BBB2. Nødvendige endringer i plankartet må utføres dersom det er behov
for dette.
Bestemmelsene vedr. støy ikke er tilstrekkelig tydelige, og disse må bearbeides jf.
rådmannens vurdering.
Det må settes inn krav i bestemmelsene om mulighet for låsing av sykkel til en fast
installasjon. I tillegg må det settes krav til at sykkelparkering for blokkbebyggelsen
skal skje innendørs med låsbar dør.
SOSI-fil må være godkjent i henhold til endret planleveranse.

Plankart, bestemmelser, og evt. planbeskrivelse påføres revisjonsdato lik behandlingsdato i
UTM. Planen legges så ut til offentlig ettersyn og høring, og oversendes samtidig
høringsinstanser for uttale i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-11.
Frem til 2. gangs behandling må følgende forhold belyses bedre:
 Fjernvirkningen mot Krokåsdalen: Det må ses nærmere på flere avbøtende tiltak,
som å trekke bebyggelsen enda mer tilbake, redusere byggehøyder, sette krav til
bevaring av vegetasjon mv. Illustrasjonene kan gjerne være i form av fotomontasje
der også bebyggelsen på Gunnlafjellet vises, for å få sett helheten i fjernvirkningen.
Det bør også utarbeides en illustrasjon som viser ståsted lenger inne i dalen der
bebyggelsen vil bli mest synlig.
 Planforslaget må utdypes noe mer i forhold til at planområdet er et viktig
leveområde for hjort, jf. uttale fra fagansvarlig miljø og landbruk. En slik vurdering
må gjøres av personell med nødvendig faglig kompetanse.

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Følgende forhold må rettes opp før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn:
 Avkjørselen til BBB3 må belyses nærmere. Det må sikres at avkjørselen er
trafikksikker, spesielt for myke trafikanter. Nødvendige endringer i plankart og
bestemmelser må utføres dersom det er behov for dette.
 Det må sikres gode nok siktforhold mellom møteplassene på vegen SKV5 som fører
frem til BBB2. Nødvendige endringer i plankartet må utføres dersom det er behov
for dette.
 Bestemmelsene vedr. støy ikke er tilstrekkelig tydelige, og disse må bearbeides jf.
rådmannens vurdering.
 Det må settes inn krav i bestemmelsene om mulighet for låsing av sykkel til en fast
installasjon. I tillegg må det settes krav til at sykkelparkering for blokkbebyggelsen
skal skje innendørs med låsbar dør.
 SOSI-fil må være godkjent i henhold til endret planleveranse.
Plankart, bestemmelser, og evt. planbeskrivelse påføres revisjonsdato lik behandlingsdato i
UTM. Planen legges så ut til offentlig ettersyn og høring, og oversendes samtidig
høringsinstanser for uttale i samsvar med Plan- og bygningslovens § 12-11.
Frem til 2. gangs behandling må følgende forhold belyses bedre:
 Fjernvirkningen mot Krokåsdalen: Det må ses nærmere på flere avbøtende tiltak,
som å trekke bebyggelsen enda mer tilbake, redusere byggehøyder, sette krav til
bevaring av vegetasjon mv. Illustrasjonene kan gjerne være i form av fotomontasje
der også bebyggelsen på Gunnlafjellet vises, for å få sett helheten i fjernvirkningen.
Det bør også utarbeides en illustrasjon som viser ståsted lenger inne i dalen der
bebyggelsen vil bli mest synlig.
 Planforslaget må utdypes noe mer i forhold til at planområdet er et viktig
leveområde for hjort, jf. uttale fra fagansvarlig miljø og landbruk. En slik vurdering
må gjøres av personell med nødvendig faglig kompetanse.
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Behandling:
Det ble foretatt befaring 11.06.2020

Kristian Fossum (AL) fremmet følgende forslag:
Forslag til detaljregulering for Plan 499 - Lønvarden Sør - Gbnr 10/584, 708 m.fl., datert
13.05.20, med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse avvises, jf. Pbl. 12-11.
Nærmere begrunnelse:
Det fremkommer av Askøy kommunes Boligbyggerprognose 2020-2032 at Strusshamn
skolekrets har kapasitet til 104 nye boenheter innen 2032 mens Kleppe skolekrets har en
kapasitet til 251 nye boenheter innen 2032, ved utbygging som beskrevet i prognosen.
Strusshamn skolekrets har 258 enheter innenfor ferdig regulerte områder med rekkefølgekrav
om skolekapasitet. Uten utbygging av skolekapasitet, og med en dynamisk tilnærming til
kretsgrenser, vil det da være grunnlag for å etablere 97 nye enheter innenfor Strusshamn og
Kleppe skolekrets innen 2032. I Plan 499 er det planlagt for inntil 306 nye boenheter. Utvidelse
av kapasitet innenfor Strusshamn skolekrets er ikke med i gjeldene 5-års økonomiplanperiode,
og utvidelse av kapasitet innenfor Kleppe skolekrets er ikke med i gjeldende økonomiplan. Det
er i tillegg ingen vedtatt endring av kretsgrenser, så kapasiteten innenfor Kleppe skolekrets vil i
utgangspunktet ikke gjelde for plan 499.
På dette grunnlag er det stor usikkerhet om plan 499 kan gjennomføres innen rimelig tid jf. 10årsfristen for ekspropriasjon etter plan- og bygningslovens §16-2 første ledd. Regjeringens
reguleringsplanveileder setter som en forutsetning at planer med rekkefølgebestemmelser kan
bli gjennomført innen rimelig tid. Der hvor etablering av nødvendig sosial infrastruktur ligger
noe fram i tid bør man avvente detaljregulering til området er reguleringsmodent.
UTM påpeker at planforslaget har mange positive elementer, og oppfordrer forslagsstiller til å
levere inn planforslaget på nytt når området er reguleringsmodent.
Arnt Erik Gangås(FrP) fremmet rådmannens innstilling.
Avstemming:

Kristian Fossums forslag:
Rådmannens innstilling:

For:5st. (1SP,1FNB,1SV,1MDG,1AL)
For: 6st. (2H,1FrP,1PP,1V,1AP)

PS 111/20 Plan 218 - Endring veger, gangveger, leke- og
uteoppholdsareal, type bolig og utnyttingsgrad - Gbnr 7/1 m.fl. Solhola
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Vedtak:

Utvalg for teknikk og miljø er positiv til at plan 218 – Del av Solhola, gnr. 7, bnr. 599 m.fl.
endres og at endringen kan gjennomføres etter en forenklet prosess, jf. bestemmelsene i Plan- og
bygningslovens § 12-14 andre ledd.
Endringen begrunnes med følgende:
 Reguleringsendringen går ikke utover hovedrammene i Plan 218, men forbedrer planen.
 Reguleringsendringen berører ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder.
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Reguleringsendringen rydder opp i problemer som Plan 213 – Kleppestø sentrum har
forårsaket vedrørende tilkomst.
Økningen i antall boenheter er beskjeden – og ønskelig fra kommunalt og regionalt hold.
Reguleringsendringen ivaretar avklaringer vedrørende vann-, avløps- og
overvannshåndtering, samt potensiell rasfare.
Reguleringsendringen tilrettelegger for en mer fremtidsrettet og skånsom utbygging.
Det foreligger ingen negative merknader fra sektormyndigheter vedrørende
behandlingsform.
Reguleringsendringen medfører nesten dobbelt så stort areal for lek og uteopphold i
forhold til gjeldende plan.
Reguleringsendringen sikrer at området ikke bygges ut med potensielle store
fjernvirkninger.

Planforslaget sendes tilbake til rådmannen for gjennomgang av reguleringsbestemmelser, sørge
for oppdatering av plankart og retting av SOSI – fil før det fattes administrativt vedtak.
Vedtaket sendes så berørte parter og høringsinstanser med klagerett
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for teknikk og miljø finner ikke grunnlag for å gjøre endringer i plan 218 – Del av
Solhola, gnr. 7, bnr. 599 m.fl., da det innsendte forslaget innebærer så mange endringer at det
går utover hovedrammene i planen. Endringene må da skje som resultat av en fullstendig
planprosess.
Behandling:
Det ble foretatt befaring 11.06.2020

Oddvar Magne Juvik (FNB) fremmet rådmannens innstilling.
Malin Woll Skotnes (H) fremmet følgende felles forslag fra H,V,PP,FrP,SP:
Utvalg for teknikk og miljø er positiv til at plan 218 – Del av Solhola, gnr. 7, bnr. 599 m.fl.
endres og at endringen kan gjennomføres etter en forenklet prosess, jf. bestemmelsene i Plan- og
bygningslovens § 12-14 andre ledd.
Endringen begrunnes med følgende:
 Reguleringsendringen går ikke utover hovedrammene i Plan 218, men forbedrer planen.
 Reguleringsendringen berører ikke hensynet til viktige natur- og friluftsområder.
 Reguleringsendringen rydder opp i problemer som Plan 213 – Kleppestø sentrum har
forårsaket vedrørende tilkomst.
 Økningen i antall boenheter er beskjeden – og ønskelig fra kommunalt og regionalt hold.
 Reguleringsendringen ivaretar avklaringer vedrørende vann-, avløps- og
overvannshåndtering, samt potensiell rasfare.
 Reguleringsendringen tilrettelegger for en mer fremtidsrettet og skånsom utbygging.
 Det foreligger ingen negative merknader fra sektormyndigheter vedrørende
behandlingsform.
 Reguleringsendringen medfører nesten dobbelt så stort areal for lek og uteopphold i
forhold til gjeldende plan.
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Reguleringsendringen sikrer at området ikke bygges ut med potensielle store
fjernvirkninger.

Planforslaget sendes tilbake til rådmannen for gjennomgang av reguleringsbestemmelser, sørge
for oppdatering av plankart og retting av SOSI – fil før det fattes administrativt vedtak.
Vedtaket sendes så berørte parter og høringsinstanser med klagerett

Avstemming:

Rådmannens innstilling:
Malin Woll Skotnes forslag:

For: 5st. (1AL,1MDG,1SV,1AP,1FNB)
For: 6st. (2H,1FrP,1SP,1PP,1V)

PS 112/20 Plan 262 - Slåtteviken, gbnr. 19/83 m.fl., Hanøy Sluttbehandling
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Vedtak i samsvar med rådmannens innstilling:
Innkomne merknader og uttaler gir grunnlag for endringer i planforslaget. Endringene er gjort
for å imøtekomme merknader fra Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune, og ansees
derfor til å være til gunst for merknadsstillere. Endringene betinger derfor ikke ny utleggelse til
offentlig ettersyn og høring.
Utvalg for teknikk og miljø anbefaler ovenfor kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Plan 262 – Slåtteviken, gbnr. 19/454 m.fl. vedtas i samsvar med plan- og bygningslovens § 1212 med følgende plandokument:



Plankart, datert 10.10.17, revidert 12.06.20
Planbestemmelser, datert 10.10.17, revidert 12.06.20

RÅDMANNENS INNSTILLING:
Innkomne merknader og uttaler gir grunnlag for endringer i planforslaget. Endringene er gjort
for å imøtekomme merknader fra Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune, og ansees
derfor til å være til gunst for merknadsstillere. Endringene betinger derfor ikke ny utleggelse til
offentlig ettersyn og høring.
Utvalg for teknikk og miljø anbefaler ovenfor kommunestyret å fatte følgende vedtak:
Plan 262 – Slåtteviken, gbnr. 19/454 m.fl. vedtas i samsvar med plan- og bygningslovens § 1212 med følgende plandokument:



Plankart, datert 10.10.17, revidert 12.06.20
Planbestemmelser, datert 10.10.17, revidert 12.06.20
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Behandling:
Hege Torghatten (MDG) fremmet følende forslag:

Planen avvises i sin helhet, planområdet blir vurdert omgjort til LNF område på grunn av unike
naturområder og ivaretagelse av strandsone. Dette begrunnes videre i at området ikke er
konsekvens utredet i forhold til Naturmangfoldsloven § 8 og §9 med spesielt fokus på
hekkeområde for fugl, og forekomst av kystlynghei.
Malin Woll Skotnes (H) fremmet rådmannens innstilling.
Avstemming:

Hege Torghattens forslag:
Rådmannens innstilling:

For:3st. (1MDG,1SV,1FNB)
For:8st. (2H,1FrP,1SP,1PP,1V,1AP,1AL)

PS 113/20 Utvidelse og ombygging av Kleppesvegen 23B Kleppevegen bofellesskap
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Innstilling:

Saken oversendes Formannskapet.
UTM er undrende til den høye kvadratmeterprisen og kostnadene som ligger til grunn i denne
saken i forhold til når de private næringsliv bygger ut.
UTM sender derfor saken til Formannskapet og ber rådmannen legge til et notat med en
spesifisert kalkyle til saken slik at Formannskapet kan få bedre informasjon og forståelse for
hvordan de høye kostnadene i tiltaket er fremkommet.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Kleppevegen 23B utvides med nytt tilbygg, underetasjen ombygges til fire nye leiligheter
og utearealet vil få en større oppgradering.

2. Kommunestyret godkjenner økt kostnadsramme på prosjekt 3375 Utvidelse og
ombygging Kleppevegen bofellesskap, som økes med kr 9,9 mill. til kr 16,7 mill. eks
mva. med ferdigstillelse i 2021.
3. Prosjektet finansieres med tilskudd fra Husbanken ca. kr 7,3 mill. Nytt økt låneopptak
kr. 4,6 mill. som innarbeides i budsjett 2021. Tidligere lån og bruk av fond videreføres.
Behandling:
Ettersendt:
-

Møtebehandling fra RPF 08.06.2020

-

Møtebehandling fra UOL 11.06.2020

Kurt Hæggernæs (PP) fremmet følgende forslag:
Saken oversendes Formannskapet.
UTM er undrende til den høye kvadratmeterprisen og kostnadene som ligger til grunn i denne
saken i forhold til når de private næringsliv bygger ut.
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UTM sender derfor saken til Formannskapet og ber rådmannen legge til et notat med en
spesifisert kalkyle til saken slik at Formannskapet kan få bedre informasjon og forståelse for
hvordan de høye kostnadene i tiltaket er fremkommet.
Kristian Fossum (AL) fremmet rådmannens innstilling.
Avstemming:

Kurt Hæggernæs forslag:
Rådmannens innstilling:

For: 6st. (2H,1Frp,1SP,1PP,1V)
For: 5st. (1AL,1MDG,1SV,1AP,1FNB)

PS 114/20 Tilleggsbevilgning - Utvidelse av omfang i prosjekt økonomiske og fysisik - 2506 Fargeriet.
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Innstilling i samsvar med UOL innstilling):

Utvalget er sterkt urolig for at det gang på gang kommer anmodning om store
tilleggsbevilgninger utover budsjett. Dette er ikke god budsjettstyring.
Utvalget vil også henvise til tidligere vedtak/bestilling om å få Askøy eiendomsselskap
videreutvikle området og vil avvente tilleggsbevilgning inntil den saken er avgjort.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Det tilleggsbevilges kr 8 mill. for å ferdigstille Fargeriet med tilhørende støtteareal.
Dette finansieres med låneopptak som innarbeides i budsjett 2021.
Behandling:
Arnt Erik Gangås (FrP) fremmet UOL sin innstilling H,FrP,SP,PP,V:

Utvalget er sterkt urolig for at det gang på gang kommer anmodning om store
tilleggsbevilgninger utover budsjett. Dette er ikke god budsjettstyring.
Utvalget vil også henvise til tidligere vedtak/bestilling om å få Askøy eiendomsselskap
videreutvikle området og vil avvente tilleggsbevilgning inntil den saken er avgjort.
Kristian Fossum (AL) fremmet følgende fellesforslag fra AL,MDG,SV,AP,FNB:
Saken sendes tilbake til rådmannen for å få en bedre opplysning av bl.a. følgende forhold:
- En mer utfyllende beskrivelse av hvorfor budsjettert ramme for prosjekt 2506 ikke er
tilstrekkelig, der det angis overskridelse spesifikt for hhv. ferdigstillelse av uteareal;
oppgradering av toaletter og etablering av nytt avfallshåndteringssystem.
- Det angis et spesifikt budsjett for å reetablere sikker tilstand på kai.
- Grundigere beskrivelse av påstanden om at Askøy kommune har misligholdt avtale med Havna
AS og en opplysning av hvilke konsekvenser en slik mulig misligholdelse kan gi Askøy
kommune.
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- En mer utfyllende begrunnelse av forslaget om å bevilge 10 MNOK årlig fremover i forhold til
om dette er for å dekke uforutsette utfordringer eller til å gjennomføre planlagte tiltak.
Avstemming:

Arnt Erik Gangås forslag:
Kristian Fossums forslag:

For: 6st.(2H,1FrP,1SP,1PP,1V)
For: 5st.(1AL,1MDG,1SV,1AP,1FNB)

PS 115/20 Strategi for skogbruk Askøy kommune 2020 - 2024
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Vedtak i samsvar med rådmannens innstilling:
Utvalg for teknikk og miljø vedtar revidert strategi for skogbruk i Askøy kommune, med
retningslinjer for prioritering av tilskudd til skogbrukstiltak (NMSK- tilskudd) for perioden
2020 til og med 2024, slik den foreligger i vedlegg.
Vedtaket har hjemmel i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSKforskriften § 3.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Utvalg for teknikk og miljø vedtar revidert strategi for skogbruk i Askøy kommune, med
retningslinjer for prioritering av tilskudd til skogbrukstiltak (NMSK- tilskudd) for perioden
2020 til og med 2024, slik den foreligger i vedlegg.
Vedtaket har hjemmel i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSKforskriften § 3.
Behandling:
Oddvar Magne Juvik (FNB) fremmet rådmannens innstilling.
Avstemming:

Rådmannens innstilling:

Enstemmig

PS 116/20 Handlingsplan for næringsutvikling 2020 - 2023
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Innstilling i samsvar med UOL innstilling:

Utvalget sender saken tilbake til rådmannen og ber om at rådmannen gir sine kommentarer til
høringsinnspillene.
Arild Iversens forslag følger saken.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Handlingsplan for næringsutvikling godkjennes som et overordnet styringsverktøy for videre
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næringsutvikling i Askøy kommune. Planen revideres hvert 4. år.
2. Kostnader i forbindelse med tiltak vurderes i forbindelse med budsjett/
økonomiplanarbeidet.
Behandling:
Ettersendt:
Møtebehandling fra UOL 11.06.2020

Arild Iversen (SV) fremmet følgende forslag:
UTM mener at støtten til næringslivsutvikling i kommunen må vær en prioritert oppgave for
administrasjonen og ber derfor om at rådmannen sikrer vesentlig økt kapasitet avsatt til
næringslivssaker fra dagens 10 % rådgiverstilling. Vedtaket ses i sammenheng med budsjett og
økonomiplan.
For å styrke likestilling og inkluderingssatsing i grunderaktivitet på Askøy, søker administrasjon
tilskudd til etater som støtter dette arbeidet.
Nytt delmål
Under punktet 8.4 lokal gründersatsing. Askøykommune bruker sin støtte til lokale grundere til
å fremme politikk som hjelper til likestilling og inkludering.
Strategi Støtte etablering av kvinnlige grundere og grundere med minoritetsbakgrunn Kartlegge
vanskelighetene som kvinnelige grundere og grundere med minoritetsbakgrunn kan ha for å
kunne etablere deres bedrifter. Støtte etableringen av bedrifter som bevisst arbeider for
likestilling og inkludering
Arnt Erik Gangås (FrP) fremmet UOL sin innstilling:
Utvalget sender saken tilbake til rådmannen og ber om at rådmannen gir sine kommentarer til
høringsinnspillene.
Arild Iversens forslag følger saken.
Avstemming:

Arnt Erik Gangås forslag:
Arild Iversens forslag følger saken:

Enstemmig
Enstemmig

PS 117/20 Skolebruksplan 2020
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Innstilling i samsvar med UOL sin innstilling:

Når undernevnte punkter er innarbeidet sendes planen på høring med høringsfrist 1. oktober.
Utvalget ber administrasjonen avholde høringsmøter o. l tilsvarende prosessen rundt
skolebruksplanen i 2013.
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Utvalget ser at notatet fra rådmannen henviser til boligbyggeprognose, Trygg trafikk om
hvordan elever ferdes i trafikken og i arealsammenheng er det henvist til byvekstavtalen.
Det ser også ut som det er lite vektlagt å se på alternativer til leieavtale i energigården, selv om
innsparingen her er 5 millioner.
Da disse spørsmål er vesentlig og det for innbyggerne vil være vanskelig å måtte lete seg frem
til, er det beklagelig at rådmannen ikke har vektlagt å få innarbeidet dette i notatet.
Utvalget sender notatet tilbake til rådmannen og ber om at det blir lagt inn svar på de spørsmål
som det er henvist til i notatsform, uten at høringsinstanser skal måtte lete seg frem i ulike
prognoser eller planverk.
Linker i selve skolebruksplanen må være åpne, og ikke ligge bak passord slik dokumentet er i
dag.
OVERSENDINGSFORSLAG:
Da det i fremlagt skolebruksplan fra administrasjonen fremkommer skolenedleggelse:
Blir det en realitet, bør det settes søkelys på muligheter å inngå avtaler med privatskoler om
rådmannens forslag til skolenedleggelser blir vedtatt. Her bør det tilrettelegges slik at de bygder
som vil kunne miste nærskolen kan inngå avtale med kommunen ved å leie gratis mot å påta seg
vedlikeholdskostnader, for å ha et godt ståsted for å få inn privatskoler som et alternativ.
Uttalelse i fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse 08.06.2020:

RFH forutsetter at alle grunnskoler i Askøy kommune har, eller får, universell utforming av
både inne- og uteområdene.
Opplæringsloven slår fast i § 1.3 at " Opplæring skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den
enkelte eleven."
Loven understreker alle elevers likeverdige rett til relevant og tilpasset opplæring.
Blant elever med nedsatt funksjonsevne er det svært store variasjoner i forutsetninger for
aktivitet og læring. De er derfor, mer enn andre elever,
avhengig av hvordan hele skoleanlegget er utformet for å få godt utbytte av skolegangen sin.
Innearealene må gi rom for varierte, fysiske aktiviteter, og spesialrom må være tilgjengelige for
det de er planlagt til. Skoler med sprengt kapasitet
får redusert sine muligheter til å oppfylle lovens krav om tilpasset opplæring. Det rammer alle
elever, men særlig dem som har nedsatt
funksjonsevne.
Utforming av utearealet er ikke minst viktig for å gi alle elever muligheter til fysisk utfoldelse
og trening. Elever med nedsatt funksjonsevne vil ofte
ha egne, spesifikke behov utearealene må imøtekomme for at elevene skal kunne bruke dem.
Reduksjonen i normen for skolenes uteareal må ikke
føre til dårligere tilbud for elever som trenger særlig tilrettelegging for å kunne utfolde seg.
Opplæringslovens kap. 5 slår fast at elever har rett på spesialundervisning dersom de ikke har
tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen.
Det må i slike tilfeller foreligge en sakkyndig anbefaling fra PPtjenesten. For å sikre rettighetene
til særlig sårbare elever er det viktig at kapasiteten
og kompetansen ved PPtjensten i Askøy kommune ikke reduseres.
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Behandling:
Ettersendt:
-

Svar på spørsmål unntatt offentlighet

-

Møtebehandling fra RPF 08.06.2020

-

Møtebehandling fra UOL 11.06.2020

Kristian Fossum (AL) fremmet følgende forslag:
1. Rådmannens sitt utkast til Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune sendes på høring med
frist 1. oktober.
2. Alle notater, skriftlige spørsmål og kommentarer følger saken.
Oddvar Magne Juvik (FNB) fremmet følgende forslag:
Utkast til Skolebruksplan 2020 for Askøy kommune, med endelig innstilling som vist under,
sendes på høring med ny frist 01.10.2020.
ENDELIG INNSTILLING:
1. Reviderte prognoser for elevtallsutvikling 2020 (normal vekst) legges til grunn for fremtidig
skoleutbygging i Askøy kommune. Rullering av prognosene for elevtallsutvikling samlet og per
skole må følges tett og rulleres minimum hvert 4 år.
2. Norm for skolens uteområde endres fra 50 m2 til 30m2 per elev.
3. Det fremmes egen sak om rutiner for etablering av nærmiljøanlegg på kommunal grunn
med finansiering av spillemidler der også ordning med mellomfinansiering blir
innarbeidet.
4. Utbygging av trygge skoleveier i en radius på 4 km fra skoler prioriteres.
5. Det prioriteres midler til kompenserende tiltak for skoler som mangler sløydsal. Dette
innarbeides i budsjett 2021.
6. Vedtatt skolebruksplan 2016 legges til grunn med forslag til følgende endringer:
1. Område sør:
1. Kleppe skole bygges ikke ut for å gi plass til elevtallsøkning fra nye boligfelt på
Lønvarden, men barnehagen Læringsverkstedet Juvik barnehage (Sokrates) tilbys kjøpt til
teknisk takst for bruk som filialskole (1 – 4 trinn) for Kleppe skole, og for å redusere
overkapasiteten i barnehagesektoren i Askøy.
Denne barnehagen har alene en ledig kapasitet på 121 barn (har i dag 122 barn), jf. UOL-sak PS
19/20 (Vedlegg) og ledig kapasitet ellers på Askøy kan fange opp barna fra denne barnehagen.
Denne barnehagen ligger på den tidligere skoletomten (Område for offentlige bygg) i Plan 32
«Del av nordre Krokås»
Det legges frem egen sak i forkant av budsjett 2021.
2. Videre planlegging av Skogstunet skole stoppes, og reguleringsarbeidet i området stoppes
umiddelbart.
3. Nye “Follesemarka skole” for Hetlevik krets og Follese utgår i sin helhet.
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2. Område midt:
1. Kapasiteten ved Tveit skole utnyttes ved at ledige arealer (ca. 3000 m2 omgjøres til
kontorarealer for skole- og barnehageadministrasjon og ev. helse og pleieadministrasjon, og
disse flyttes fra lokalsoner i sør og kommunale kontorarealer og innleide kontorarealer frigjøres
således). Dette vil på sikt gi store besparelser, ved at leieutgifter reduseres og nytt
administrasjonsbygg i Kleppestø utgår.
Davanger skole, Hanøy skole og Haugland skole blir filialskoler under Tveit.
3. Område øst:
1. Erdal barneskole bygges ut som B500 skole. Lokalisering av skolen avklares i
egen sak.
2. Florvåg skole planlegges som B250 skole.
4. Område nord:
Strukturen beholdes som i dag.
5.

Ungdomsskolestruktur:

Strukturen beholdes som i dag.

Arild Raftevoll (V) fremmet UOL sin innstilling:
Når undernevnte punkter er innarbeidet sendes planen på høring med høringsfrist 1. oktober.
Utvalget ber administrasjonen avholde høringsmøter o. l tilsvarende prosessen rundt
skolebruksplanen i 2013.
Utvalget ser at notatet fra rådmannen henviser til boligbyggeprognose, Trygg trafikk om
hvordan elever ferdes i trafikken og i arealsammenheng er det henvist til byvekstavtalen.
Det ser også ut som det er lite vektlagt å se på alternativer til leieavtale i energigården, selv om
innsparingen her er 5 millioner.
Da disse spørsmål er vesentlig og det for innbyggerne vil være vanskelig å måtte lete seg frem
til, er det beklagelig at rådmannen ikke har vektlagt å få innarbeidet dette i notatet.
Utvalget sender notatet tilbake til rådmannen og ber om at det blir lagt inn svar på de spørsmål
som det er henvist til i notatsform, uten at høringsinstanser skal måtte lete seg frem i ulike
prognoser eller planverk.
Linker i selve skolebruksplanen må være åpne, og ikke ligge bak passord slik dokumentet er i
dag.
OVERSENDINGSFORSLAG:
Da det i fremlagt skolebruksplan fra administrasjonen fremkommer skolenedleggelse:
Blir det en realitet, bør det settes søkelys på muligheter å inngå avtaler med privatskoler om
rådmannens forslag til skolenedleggelser blir vedtatt. Her bør det tilrettelegges slik at de bygder
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som vil kunne miste nærskolen kan inngå avtale med kommunen ved å leie gratis mot å påta seg
vedlikeholdskostnader, for å ha et godt ståsted for å få inn privatskoler som et alternativ.
Avstemming:

Oddvar Magne Juviks forslag:
Kristian Fossums forslag:
Arild Raftevolls forslag:

For:1st. (1FNB)
Mot:10st. (2H,1FrP,1SP,1PP,1V,1AP,1SV,1MDG,1AL)
For:4st. (1AL,1MDG,1SV,1AP)
Mot:7st. (2H,1FrP,1SP,1PP,1V,1FNB)
For: 6st.(2H,1FrP,1SP,1PP,1V)
Mot:5st. (1AL,1MDG,1SV,1AP,1FNB)

PS 118/20 Prosjekt brannsamarbeid
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Innstilling i samsvar med rådmannens innstilling:
1. Rådmannen viderefører arbeidet med et mulig brannsamarbeid med Bergen kommune.
2. Det er ikke økonomiske stordriftsfordeler på kort sikt. Innsparingstiltaket trekkes ut av
budsjett- og økonomiplan.
3. Usikkerhetsfaktorer på et samarbeid på lang sikt skal fortløpende vurderes. Dette
gjelder særlig innføring av ny forskrift, mulig brannstasjon på Storavatnet og
videreutvikling av Vest brann og redning.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
4. Rådmannen viderefører arbeidet med et mulig brannsamarbeid med Bergen kommune.
5. Det er ikke økonomiske stordriftsfordeler på kort sikt. Innsparingstiltaket trekkes ut av
budsjett- og økonomiplan.
6. Usikkerhetsfaktorer på et samarbeid på lang sikt skal fortløpende vurderes. Dette
gjelder særlig innføring av ny forskrift, mulig brannstasjon på Storavatnet og
videreutvikling av Vest brann og redning.
Behandling:
Kristian Fossum (AL) fremmet rådmannens innstilling.

Arnt Erik Gangås (FrP) fremmet følgende tilleggs punkt:

4. Det forutsettes at forebyggende avdeling ikke reduseres og at Askøy beholder sine
mannskaper i sin helhet slik som i dag.
5. Det forutsettes at det skal være brannstasjon på Askøy, selv etter en eventuell ny
stasjon blir bygget ved Storavatnet
6. Når arbeidet er sluttført legges det frem for politisk godkjennelse
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Avstemming:

Rådmannens innstilling:
Tilleggs punk 4:
Tilleggs punk 5:
Tilleggs punk 6:

Enstemmig
For:3st.(1FrP,1SP,1PP)
Mot:(2H,1V,1FNB,1AP,1SV,1MDG,1AL)
For:5st. (1FrP,1SP,1PP,1V,1SV)
Mot:6st. (2H,1FNB,1AP,1MDG,1AL)
For:5st. (1FrP,1SP,1PP,1V,1SV)
Mot: 6st. (2H,1FNB,1AP,1MDG,1AL)

PS 119/20 Kommunens eierskap i kaier i Askøy kommune
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Vedtak:
Sak PS 119/20 sendes tilbake til rådmannen for retting av fakta feil i saken.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Leder Vidar Davidsen(H) fremmet følgende forslag:
Sak PS 119/20 sendes tilbake til rådmannen for retting av fakta feil i saken.
Avstemming:
Vidar Davidesens forslag:

For: 10st. (1H,1FrP,1SP,1PP,1V,1AP,1SV,1MDG,1AL)
Mot: 1st. (1FNB)

PS 120/20 Vurdering av erstatningskrav mot selger av gbnr
7/406 Rundetårnet ifm avløspløsning
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Innstilling i samsvar med rådmannens innstilling:
Det fremmes ikke krav mot selger. Vurderingen av erstatningssøksmål tas til etterretning.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Det fremmes ikke krav mot selger. Vurderingen av erstatningssøksmål tas til etterretning.
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Behandling:
Leder Vidar Davidsen (H) fremmet rådmannens innstilling.
Avstemming:

Rådmannens innstilling:

Enstemmig

PS 121/20 Minnesmerke Slaget ved Florvåg 1194 - Status og
videre fremdrift
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Vedtak i samsvar med rådmannens innstilling:
1.Rådmannen fortsetter arbeidet med å få reist minnesmerket «Øksestavn» med plassering på
Granholmen som i Kleppestøplanen settes av til formålet.
2. Askøy kulturvern og historielag oppfordres til å søke midler fra private givere og benytte
muligheten gjennom Tilskuddsportalen.
3. Rådmannen søker statlige og fylkeskommunale kulturmidler som supplement til private
bidrag, for oppføring av minnesmerket.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
1.Rådmannen fortsetter arbeidet med å få reist minnesmerket «Øksestavn» med plassering på
Granholmen som i Kleppestøplanen settes av til formålet.
2. Askøy kulturvern og historielag oppfordres til å søke midler fra private givere og benytte
muligheten gjennom Tilskuddsportalen.
3. Rådmannen søker statlige og fylkeskommunale kulturmidler som supplement til private
bidrag, for oppføring av minnesmerket.
Behandling:
Ettersendt:
-

Vedlegg Kleppestø minnesmerke presentasjon

- Vedlegg Utsmykkingsforslag – Slaget ved Florvåg
- Møtebehandling fra UOL 11.06.2020
Habilitetsvurdering:
Kurt Hæggernæs(PP) ba utvalget vurdere hans habilitet i henhold til forvaltningsloven § 6
første ledd bokstav e-1 og fratrådte = 10
I henhold til forvaltningsloven § 8 andre ledd, vurderte utvalget hans habilitet. Enstemmig
vedtatt inhabil.
Anne Marie Kjøde Olsen (KRF) tiltrådte = 11
Arild Iversen (SV) fremmet følgende forslag:

Når anledningen nå byr seg mener SV Askøy at vi bør hedre en av kommunens mest kjente
personligheter. I stedet for å markere historisk krig og grusomhet, ønsker vi å løfte fram en
kvinne som har bidratt til stor kunnskapsspredning om kosthold og matlaging med 32 år på
fjernsyn og flere bøker og annen formidlingsakvitet knyttet til matlaging.
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Forslag til vedtak: Utvalget ønsker å vie parken ved Granholmen til Ingrid Espelid Hovig.
Rådmannen bes om å finne alternative plasseringer til minnesmerket som er omtalt i denne
saken.
Utvalget ser som vanskelig å kunne omdisponere midler i økonomiplanen til dette formålet.
Derfor oppfordres Askøy kulturvern og historielag til å søke midler fra private givere og benytte
muligheten gjennom Tilskuddsportalen.
Kristian Fossum (AL) fremmet rådmannens innstilling.
Avstemming:

Arild Iversens forslag:
Rådmannens innstilling:

For:1st. (1SV)
For: 10st. (2H,1FrP,1SP,1PP,1V,1FNB,1AP,1MDG,1AL)

Anne Marie Kjøde Olsen (KRF) fratrådte og Kurt Hæggernæs (PP) tiltrådte.

PS 122/20 Valg av ny saksordfører - rullering av
kommuneplanens arealdel
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Innstilling:

Utvalg for teknikk og miljø oppnevner følgende representant som saksordfører for rullering av
kommuneplanens arealdel: Utvalgsleder Vidar Grønnevik Davidsen (H)
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Formannskapet oppnevner følgende representant som saksordfører for rullering av
kommuneplanens arealdel:
Behandling:
Kurt Hæggernæs (PP) fremmet følgende representant:

Utvalg for teknikk og miljø oppnevner følgende representant som saksordfører for rullering av
kommuneplanens arealdel: Utvalgsleder Vidar Grønnevik Davidsen (H)
Avstemming:
Kurt Hæggernæs forslag:

Enstemmig
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PS 123/20 MELDINGER
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Vedtak:
Behandling:

RS 129/20

Gbnr 9/301 – Vedtak
Enstemmig tatt til orientering

RS 130/20

Gbnr 9/380 - Fylkesmannen i Vestland stadfester
Askøy kommunes vedtak om overtredelsesgebyr av
11.11.2019
Enstemmig tatt til orientering

RS 131/20

Gbnr 10/304 - Fylkesmannen i Vestland stadfester
Askøy kommune sitt vedtak av 21.02.2020
Enstemmig tatt til orientering

RS 132/20

Gbnr 9/404 - Fylkesmannen stadfester kommunens
vedtak datert 01.01.2020, DS 1308/19
Enstemmig tatt til orientering

RS 133/20

Gbnr 15/456 Fylkesmannen i Vestland stadfester Askøy kommunes
vedtak av 02.03.2020
Enstemmig tatt til orientering

RS 134/20

Gbnr 42/139 - Dispensasjon fra LNF- formålet
Enstemmig tatt til orientering

RS 135/20

Gbnr 7/406 avløp rundetårnet - status dialog med eier
av Brekkebygget H2 Brygge
Enstemmig tatt til orientering

RS 136/20

Høring - Persontransportløsninger til innbyggere og
næringsliv
Enstemmig tatt til orientering

RS 137/20

Høring - Endring av myndighet etter oreigningslova §
15
Enstemmig tatt til orientering

RS 138/20

Status radonmålinger kommunale bygg 2019/2020
Enstemmig tatt til orientering

RS 139/20

Avvisning av klage - Klage på vegnavn - Herdlevegen
Enstemmig tatt til orientering

RS 140/20

Informasjon om strategisk kjøp av naust i
Kleppestøhopen
Enstemmig tatt til orientering

RS 141/20

Klassifiseringsnotat fra NVE for dammene
Vestravatnet og Strusshamnvatnet
Enstemmig tatt til orientering
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RS 142/20

Administrasjon av ny flerbrukshall ved Kleppestø
Enstemmig tatt til orientering barneskole

RS 143/20

Rapportering 1. halvår 2020 - Tilsynsarbeid
miljørettet helsevern
Enstemmig tatt til orientering

RS 144/20

Askøypakken veke for veke
Enstemmig tatt til orientering

RS 145/20

Årsrapport 2019 Askøypakken
Enstemmig tatt til orientering

RS 146/20

Notat - status VA juni 2020
Enstemmig tatt til orientering

RS 147/20

Askøypakken kontaktutvalgsmøte 29. mai – saksliste
Enstemmig tatt til orientering

FO 5/20 Spørrerunde UTM 12.06.2020
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Vedtak:

Trond Høgtuns (FNB) spørsmål fra forrige UTM møte blir besvart muntlig i neste UTM
møte.
Ingen innleverte spørsmål
Vidar Grønnevik Davidsen (H) foreslo lukking av møte for orientering fra leder
eiendom Odd Maubach:
Møte lukkes etter Kommunelovens § 11-5

Avstemming:
Lukking av møtet:

Enstemmig

Leder Vidar Grønnevik Davidsen (H) foreslo følgende:
UTM setter opp et ekstramøte 10. september
Avstemming:
Ekstra møte:

Enstemmig

20

PS 124/20 Høring - Utviklingsplan for Vestland 2020-2024
Møtebehandling i Utvalg for teknikk og miljø - 12.06.2020
Vedtak i samsvar med rådmannens innstilling:
Askøy kommune har ingen særlige merknader til høringsforslag til Utviklingsplan for Vestland
2020-2024, og ser fram til å delta i de konkrete planarbeidene når de startes opp.
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Askøy kommune har ingen særlige merknader til høringsforslag til Utviklingsplan for Vestland
2020-2024, og ser fram til å delta i de konkrete planarbeidene når de startes opp.
Behandling:
Arnt Erik Gangås (FrP) fremmet rådmannens innstilling.

Kristian Fossum (AL) fremmet følgende forslag:
- Askøy kommune tar høringsforslaget til Utviklingsplan for Vestland 2020 -2024 til
orientering. Kommunen ser fram til å delta i planarbeidet.
- Askøy kommune mener at Utviklingsplan for Vestland 2020 – 2024 skal være en regional
plan etter plan- og bygningslova § 7-1. Planen skal ikke gi juridisk føringer eller inneholde
regionale plankrav som gir bindende virkning for kommunene.
Avstemming:

Rådmannens innstilling:
Kristian Fossums forslag:

For:8st. (2H,1FrP,1SP,1PP,1V,1SV,1MDG)
For:3st. (1AL,1AP,1FNB)
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