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Ordfører har mottatt følgende interpellasjon:
Interpellasjon v/Kristian Fossum (Askøylisten) – Prinsipielle saker
Den 30.01.2020 behandlet utvalg for teknikk og miljø utvalgssak 17/20. I denne saken vurderte
UTM en klage på avslag på dispensasjon fra rekkefølgekrav om skolekapasitet for å kunne
oppføre 64 boenheter innenfor planen. I forbindelse med behandling av saken fremmet
interpellanten følgende tilleggspunkt: «Saksbehandlingsreglementet kap. 6.3. pkt. 1. sier at
vesentlige dispensasjoner fra plan skal avgjøres i kommunestyret. UTM mener at en
dispensasjon fra rekkefølgekrav om skolekapasitet for å kunne oppføre 64 boenheter er en
vesentlig dispensasjon. I tråd med gjeldene saksbehandlingsreglement senders saken derfor til
kommunestyret for endelig avgjørelse.»
Tilleggspunktet falt med 5 mot 6 stemmer.
Dispensasjoner fra rekkefølgekrav om skolekapasitet kan i mange tilfeller være
sektorovergripende, og slike dispensasjoner kan ha betydning for forhold som ligger utenfor
UTM sitt delegerte ansvarsområde, som skoleforhold og økonomi.
For at Askøy kommune skal ha forutsigbar saksbehandling av politiske saken er det viktig å
avklare hva en vesentlig dispensasjon innebærer.
Mitt spørsmål til ordfører er derfor:
1.) Hva innebærer en vesentlig endring av reguleringsplaner, slik at saken skal avgjøres i
kommunestyret jf. saksbehandlingsreglementet kap. 6.3. pkt. 1.?
2.) Hva innebærer en vesentlig dispensasjon fra plan(er), slik at saken skal avgjøres i
kommunestyret jf. saksbehandlingsreglementet kap. 6.3. pkt. 1.?
3.) Kan ordfører klargjøre saksbehandlingen ved å utarbeide regler (vedtekter) for
behandling av saker nevnt i spørsmål 1 og 2, jf. saksbehandlingsreglementet kap. 6.1.?

Ordfører vil følgende svar:
1.) En vesentlig endring av reguleringsplan er en endring som i vesentlig grad påvirker
gjennomføringen av planen forøvrig, går utover hovedrammene i planen, og berører
hensynet til viktige natur- og friluftsområder.
En slik reguleringsendring krever full planprosess med sluttbehandling i
kommunestyret., jf. kap 12 i plan- og bygningsloven
2.) I lovens forstand er vesentlig dispensasjon ikke et eget begrep. Ordfører ser at det kan
være uklart hvilke dispensasjoner som skal anses som vesentlig. Se for øvrig svar på
spørsmål 3.
3.) Ordfører vil ta initiativ til at det utarbeides regler (vedtekter) for behandling av saker
nevnt i spørsmål 2.
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