Møtebehandling i Kommunestyret - 28.11.2019
Vedtak:
Plan 410 – Fureneset sør – gbnr 18/233 mfl, vedtas i samsvar med plan- og bygningslovens §
12- 12 med følgende plandokument:



Plankart, datert 01.07.17, sist revidert 27.09.18
Planbestemmelser, datert 01.06.16, sist revidert 14.11.19

Nytt planvedtak kunngjøres og sendes berørte grunneiere/naboer og høringsinstanser med
klageadgang.
RÅDMANNENS INNSTILLING:

Plan 410 – Fureneset sør – gbnr 18/233 mfl, vedtas i samsvar med plan- og bygningslovens §
12- 12 med følgende plandokument:



Plankart, datert 01.07.17, sist revidert 27.09.18
Planbestemmelser, datert 01.06.16, sist revidert 14.11.19

Nytt planvedtak kunngjøres og sendes berørte grunneiere/naboer og høringsinstanser med
klageadgang.

Behandling:
Jann Atle Jensen (FNB) foreslo:
Plan 410 avvises i sin helhet, da denne planen delvis ligger inne i sigevannsområdet fra Askøy
kommune sitt gamle avfallsdeponi, Kollevåg II.
Fra plankart. Rødstiplet sirkel viser deponiområdet og lillastiplet, oval sirkel viser del av søndre
sigevannsområde. Man bør merke seg at disse områdene ligger utenfor hensynsone H390, som
er hensynssone forurensing, og således ikke fanges opp av disse. Dette kan være i strid med
bestemmelsen i pbl. og forurensingsforskriften.

Som begrunnelse vises det til regjeringen sin oppdatering av Rundskriv T-2/16, som var
revidert 22.10.2019 der det framgår følgende:
•
Det er klargjort at det er grunnlag for innsigelse når en plan ikke tar hensyn til kjent
informasjon om at grunnen kan være forurenset fordi det har blitt deponert avfall som kan gi
setningsskader og utslipp av helseskadelige gasser.
Utdrag av dette er vist under.
Plan 410 er en plan som omfattes av denne presiseringen og planforslaget må derfor i sin helhet
avvises.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nyhetssak-endringer-i-kldsinnsigelsesrundskriv/id2678268/

Nasjonale klima- og miljøhensyn skal ivaretas bedre i
arealplanleggingen
Nyhet | Dato: 19.11.2019

Klima- og miljødepartementet har oppdatert et rundskriv om nasjonale og
vesentlige regionale interesser på miljøområdet. Det er blant annet gjort en
oppdatering om bygging på forurenset grunn.
– Vi klargjør kravene til bygging på tidligere avfallsplasser, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.
Rundskrivet klargjør hva som er spørsmål av nasjonal eller vesentlig regional betydning eller som av
andre grunner er av vesentlig betydning på klima- og miljøområdet. Videre gir rundskrivet retningslinjer
for hvordan innsigelsesmyndighetene skal vurdere om det er grunnlag for å fremme innsigelse eller ikke.
Innsigelse er en innvending fra overordnet myndighet til kommunens arealplaner. Hensikten er å sikre at
nasjonale og vesentlige regionale interesser blir godt nok ivaretatt.
– Kommuner og fylkeskommuner må være bevisste på hvilke miljøkonsekvenser et inngrep kan få. De
må også være restriktive med å tillate bygging på tidligere avfallsplasser eller annen forurenset grunn,
sier Elvestuen.
I forrige utgave av rundskrivet framgikk det at innsigelse skulle vurderes når forslaget til arealbruk vil
komme i konflikt med "øvrige lokaliteter av naturtyper som vurderes å være av nasjonal eller vesentlig
regional verdi, jf. ny veileder for verdsetting av naturtyper kartlagt etter NIN (Naturtyper i Norge, under
utarbeidelse)." Miljødirektoratet har i sin kartleggingsinstruks for naturtyper (NiN) laget en metode for å
beskrive naturtypenes tilstand og artsmangfold.
–Oppdateringen av rundskrivet klargjør nå hvilke naturtyper som er av nasjonal eller vesentlig regional
interesse etter denne kartleggingsinstruksen, sier Elvestuen.
Rundskriv T-2/16 er oppdatert på to punkter.

Det er klargjort at det er grunnlag for innsigelse når en plan ikke tar hensyn til kjent informasjon
om at grunnen kan være forurenset fordi det har blitt deponert
Thomas Remme (MDG) foreslo:
Planen avvises i sin helhet, planområdet blir i arbeidet med ny Arealplan vurdert omgjort til
LNF-område på grunn av viktige naturområder, hensynet til artsvern og ivaretakelse av
strandsone. Dette begrunnes med utgangspunkt i følgende av Naturmangfoldslovens paragrafer:
§ 4 ‘naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde’ – ikke ivaretatt
§ 6 ‘generell aktsomhet’ - ikke ivaretatt
§ 8 ‘kunnskapsgrunnlaget’ - mangelfullt
§ 9 ‘føre-var-prinsippet’ - ikke ivaretatt
§ 10 ‘påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning’ - ikke ivaretatt
§ 14 ‘andre viktige samfunnsinteresser’ - ikke tatt høyde for
Og sist men ikke minst:
Grunnlovens § 112
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold
bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som
ivaretar denne rett også for etterslekten.»

Vidar Davidsen (H) fremmet rådmannens innstilling
Avstemming:
Jann Atle Jensens forslag:

For 4 st. (3FNB,1MDG)
Mot 31 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP,5AL,1Rødt,2SV,5AP)

Thomas Remmes forslag:

For 5 st. (3FNB,1MDG,1Rødt)
Mot 30 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP,5AL,2SV,5AP)

Rådmannens innstilling:

For 30 st. (8H,4FrP,1KrF,1V,2SP,2PP,5AL,2SV,5AP)
Mot 5 st. (3FNB,1MDG,1Rødt)

