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Ordfører har mottatt slik interpellasjon:

I plan 16 (Follese) fra 1967 så den gamle skoletomten og det såkalt «Losjehuset» på Follese
(Gnr. 12/bnr. 83, Follesevegen 275) regulert til offentlige formål, se kartutdrag i Figur 1 under.
Området for offentlige formål er markert med grønnstrek i planen og den aktuelle tomten er
markert med rødstiplet ring.

Figur 1: Utdrag ut reguleringsplankart fra 1967 for Plan 16. Losjehustomten er markert med
rødstiplet ring. Skoletomten sørøst for denne. Kilde:
http://webhotel2.gisline.no/planarkiv/1247/16/dokumenter/Plankart_16a.pdf
Som det framgår av figur 2B så er både skoletomten og losjehustomten avsatt til boligformål i
gjeldende kommuneplan (arealdelen).

Figur 2A: Viser plassering av Losjehuset (Gnr. 12/bnr. 83), markert med rødstiplet sirkel, se
også figur 2B under. Kilde: www.norgeskart.no

Figur 2B: Utdrag av gjeldende kommuneplan, kartet i arealdelen, for Askøy kommune 2012 –
2024 og Losjehuset markert med rødstiplet linje. Planen viser at hele området på og rundt
Losjehuset er avsatt til boligformål (markert med lys gul farge). Kilde:
http://tema.webatlas.no/askoy/planinnsyn

Da denne eiendommen ble lagt ut for salg i 2017 hadde kommunen oppgitt til megler at
«losjehustomten» (dokumentert med kart, se figur 3A og 3B under), ligger område avsatt til
boliger i Plan 16, mens skoletomten fortsatt var avsatt til offentlig formål (merket rødt på
kartet). Dette var i strid med opplysningene som finnes på det originale kartet fra 1967, så for at
dette skal være riktig, så må det være gjort en reguleringsendring. Endring av formål til en
boligtomt fra offentlig formål er en vesentlig reguleringsendring som normalt krever et
kommunestyrevedtak, jf. §28 i plb.
« …Endring av reguleringsformålene regnes som vesentlig endring, f.eks. park til byggeformål.
…», ref:: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-584-dispensasjon/id107800/

Figur 3A: Utdrag av salgsprospektet for gnr. 12/bnr. 83. «Plansituasjon», datert 04.01.2017.

Losjehustomten, er markert med rødstiplet ring. Merk at denne er merket med gul farge, som
betyr boligområde. Bekreftes også i tekst i figur 3B.

Figur 3B: Utdrag av salgsprospektet for gnr. 12/bnr. 83. «Eiendomsopplysninger til megler
m.fl. Reguleringsforhold», datert 04.01.2017.

Dersom man så går inn på kommunene sitt planinnsyn på nett, finner man at den aktuelle tomten
pr. i dag har samme reguleringsstatus som den fikk i 1967, nemlig offentlig formål (rød farge).
Altså har planstatusen (planformålet) for tomten tilsynelatende vært endret to ganger etter 1967,
dvs. en gang før 04.01.2017 (fra offentlig formål til bolig) og en gang til før 02.08.2018 (fra
bolig til offentlig formål). Begge endringer er vesentlige og det må foreligge kommunal
dokumentasjon av dette.

Figur 4: Utdrag ut reguleringsplankart for Plan 16 som ligger på kommunen sine nettsider pr.
02.08.2018. Losjehustomten er markert med rødstiplet ring. Skoletomten sørøst for denne.
Kilde: http://tema.webatlas.no/askoy/planinnsyn
Går man så inn på kommunen sitt planinnsyn, så foreligger det oversikt over hvilke
reguleringsendringer som er gjort med planen og hvilke dispensasjoner som er gitt, se utdrag på
de neste sidene:

Plan 16

http://tema.webatlas.no/askoy/planinnsyn

Mindre reguleringsendringer, Plan 16:

Dispensasjoner, Plan 16

…….
Merk at, ut i fra offentlig dokumentasjon, så er det kun i punkt 17 på listen av dispensasjoner at
Losjehustomten er omtalt. Altså kan en slå fast at planstatusen for Losjehustomten har vært
endret to ganger uten at dette kan dokumenteres og at det, så langt vi kan se, ikke har vært fattet
et lovlig vedtak om dette. På denne bakgrunn har interpellanten følgende spørsmål til ordfører:
1. Hva er årsaken til at planstatus er endret to ganger for denne tomten, og når skjedde det?
Kan dette dokumenteres?
2. Har disse vesentlige reguleringsendringene blitt behandlet av politiske utvalg og dersom
dette feilaktig av rådmannen har blitt ansett som mindre vesentlige endringer, hvorfor
framgår ikke dette av loggen i planinnsyn?
3. Hvem har fysisk utført endringene kart/planstatus og hvem har administrativt godkjent
endringene av plankart/planstatus og har ansvar for disse? Vi antar at dette framgår av
kommunen sin elektroniske logg og at vedkommende som har utført endringene har
fullmakt til dette, samt at det foreligger et vedtak (dette bes framlagt).
4. Hvilke rutiner har kommunen for kvalitetssikring av endringer av
reguleringskart/kommuneplankart (arealdel) m.m. på kommunen sin kartdatabase og
fungerer denne?

5. Er det laget en avviksrapport på en ovenfor nevnte hendelse og hvordan er denne i såfall
håndtert videre?
6. Da slike hendelser, som beskrevet over, kan få store økonomiske konsekvenser for
kommunen og andre, må en spørre om hvilke tiltak ordfører vil foreta seg for at slike
hendelser som ikke skal gjenta seg?
7. Erkjenner ordfører, som kartmyndighet, erstatningsansvar ovenfor kjøper da
eiendommen er solgt med uriktige opplysninger?
8. Finnes det andre nyere eksempler på at det har vært gjort denne typen endringer på
reguleringsplankart/kommuneplankart (arealdel) som ikke kan dokumenteres med
vedtak, og i såfall kan ordfører redegjøre for disse tilfellene.
Ordførers svar:
1. Hva er årsaken til at planstatus er endret to ganger for denne tomten, og når skjedde det?
Kan dette dokumenteres?
Svar fra ordfører:
De senere år har det vært fokus på å gjøre eldre reguleringsplaner lettere tilgjengelig for
de som ønsker tilgang til disse. For å lykkes med dette har det vært viktig å få disse
planene digitalisert. I 2015 igangsatte Askøy kommune et prosjekt med å digitalisere
samtlige analoge reguleringsplaner. Prosjektet ble initiert av den gang
Miljødepartementet gjennom Norge Digitalt, og Askøy kommune mottok støtte til dette
arbeidet i 2 omganger. Innen 2016 var 148 vedtatte reguleringsplaner blitt digitalisert. I
perioden 2016-2018 ble 417 mindre endringer digitalisert, hvorav 102 av disse ikke var
registrert tidligere. Disse ble fanget opp gjennom BRA-arkivskanningen, som ble gjort
av byggesaksarkivet. I dag pågår arbeidet med å registrere dispensasjoner fanget opp i
BraArkiv, i påvente av å få skannet resterende mindre endringer i plan/fradelingsarkiv.
En foreløpig oversikt viser at det er 2500-3000 dispensasjoner som skal digitaliseres. Fra
før av er det registrert 1043 dispensasjoner i eksisterende planregister. All digitalisering
blir gjennomført ved bruk av egne ressurser.
Digitaliseringen gjør blant annet at planene kan fremstilles i kommunens kartløsning på
lik linje med nyere planer, og Askøy kommunes avlevering av kart til Norge Digitalt har
idag nådd høyest mulig nivå.
I gjeldende reguleringsplan (Plan 16 – Follese) er eiendommen 12/83 regulert til
offentlige formål sammen med skoleområdet som ligger øst/sørøst for eiendommen. Plan
16 er en eldre reguleringsplan som ble vedtatt i 1967. Planer fra denne perioden
foreligger bare i papirversjon. Dette i motsetning til nyere planer som foreligger i både
papir- og digital versjon.
Ved digitalisering av plan 16 ble denne eiendommen ved en feil registrert med
arealformålet bolig. Plan 16 ble opprinnelig skannet og lagt inn som rasterplan i 2005/06
(georefererte bilder av planene som eget kartlag). Ved digitalisering av planen i 2016 var
det dette kartlaget som ble bruk som grunnlag, ettersom skannet vedtakskart i
planregisteret var vanskelig lesbart. Plan 16 ble ferdig digitalisert den 2.8.2016 og lagt
inn i planbasen. Det ble ikke oppdaget at rasterkartet inneholdt en mangel iforhold til
vedtakskartet (pdf). De to kartene var identiske på alle punkt, med unntak av noen
tilfeller av tydeliggjørende fargelegging.

Figur 1Kart brukt som grunnlag for digitalisering

Figur 2vedtatt pdf i samme område

Det har vært mange utfordringer og en omstendelig prosess å få digitalisert denne planen
grunnet alder og dårlig kvalitet på vedtatt kart, men en har nå klart å foreta en generell
kvalitetsheving ifht det som forelå. En kan likevel ikke garantere for at feil kan har
oppstått, men digitaliseringen gjør det lettere å fange opp og rette eventuelle feil.
Feilen i Plan 16 – Follese ble oppdaget i forkant av forhåndskonferanse avholdt
6.6.2017, og ble da umiddelbart korrigert. Frem til 6.6.2017 lå eiendommen med
arealformål bolig i kommunens kartløsning. Det gjelder også i perioden hvor
eiendommen ble ervervet.
Askøy kommune har ikke foretatt en reguleringsendring eller endring av planstatus, men
gjort en feil ved digitaliseringen.
Det presiseres for ordens skyld at PDF med opprinnelig plankart hele tiden også var
tilgjengelig i kommunens kartløsning, og at denne hele tiden har vist korrekt arealformål.
2. Har disse vesentlige reguleringsendringene blitt behandlet av politiske utvalg og dersom
dette feilaktig av rådmannen har blitt ansett som mindre vesentlige endringer, hvorfor
framgår ikke dette av loggen?
Svar fra ordfører:
Det er her gjort en feil ved digitalisering av det analoge plankartet, som ble rettet opp
umiddelbart etter at den ble oppdaget.
3. Hvem har fysisk utført endringene kart/planstatus og hvem har administrativt godkjent
endringene av plankart/planstatus og har ansvar for disse? Vi antar at dette framgår av
kommunen sin elektroniske logg og at vedkommende som har utført endringene har
fullmakt til dette, samt at det foreligger et vedtak (dette bes fremlagt).
Svar fra ordfører:
Rådmannen har det overordnede ansvaret kommunekartet. Arbeidet med ajourføring og
drift og vedlikehold er delegert til Areal og samfunn, som har gjennomført
digitaliseringen. Ved digitalisering av gamle analoge planer er kartforskriftens § 11 siste
ledd fulgt. Prosjektet er gjennomført med deltakere fra hele avdelingen. Det har her
skjedd en feil ved digitalisering av det analoge kartet.

4. Hvilke rutiner har kommunen for kvalitetssikring av endringer av
reguleringskart/kommuneplankart (arealdel) m.m. på kommunen sin kartdatabase og
fungerer denne?
Svar fra ordfører
Feilen har oppstått i reguleringsplanbasen ved digitalisering av gamle analoge planer.
Dette arbeidet er nå avsluttet. Dersom feil oppdages, vil en rette feilen ihht gjeldende
vedtak. Reguleringsplankartet føres i dag fortløpende etter vedtak om planendringer og
nye planer. Kvalitetssikring og veiledning etter dagens rutiner fremgår av arkivet,
gjennom arbeidsprosesser/rutiner med tilhørende arbeidsflyt i saksbehandlingssystemet.
I arealdelen føres ingen endringer. Dispensasjoner til arealdelen kartfestes med
koordinater og vedtaksdokumenter vedlegges. Alle kartendringer i arealdelen vedtas
samlet ved rullering.
5. Er det laget en avviksrapport på ovenfor nevnte hendelse og hvordan er denne i såfall
håndtert videre?
Svar fra ordfører
Det er oppdaget en feil i reguleringsplankartet ved forhåndskonferanse. Det digitale
kartet ble så rettet i henhold til opprinnelig vedtak. Det er ikke meldt avvik.
6. Da slike hendelser, som beskrevet over, kan få store økonomiske konsekvenser for
kommunen og andre, må en spørre om hvilke tiltak ordfører vil foreta seg for at slike
hendelser som ikke skal gjenta seg?
Svar fra ordfører
Arbeidet med digitalisering av reguleringsplaner er avsluttet. Dersom en oppdager flere
feil, vil disse bli rettet i kartet. Det er uansett det vedtatte PDF kartet som gjelder.
7. Erkjenner ordfører, som kartmyndighet, erstatningsansvar overfor kjøper da
eiendommen er solgt med uriktige opplysninger?
Svar fra ordfører
Askøy kommune har tatt forbehold om feil i kart kan forekomme:
Lenke til Askøy kommunes hjemmeside:
https://askoy.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/eiendomsinformasjon-ogkart#section-1
8. Finnes det andre nyere eksempler på at det har vært gjort denne typen endringer på
reguleringsplankart/kommuneplankart (arealdel) som ikke kan dokumenteres med
vedtak, og i såfall kan ordfører redegjøre for disse tilfellene?
Svar fra ordfører
Askøy kommune bestreber seg på at all informasjon til enhver tid skal være rett og
komplett. Det betyr at man fører inn informasjon når den er tilgjengelig. Dette gjelder
også når feil blir oppdaget, hvor en henter frem det siste vedtaket. Feilretting baserer seg
på vedtak som kan dokumenteres. Det er det også gjort i dette tilfellet, hvor man har gått
tilbake til det opprinnelige vedtaket. Ved motstrid må man se på de faktiske
vedtaksdokumentene for å finne rette bilde, det gjelder alle kommunens kart.
Kleppestø, 31.10.2018
Terje Mathiassen
ordfører

