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Ordfører har mottatt følgende interpellasjon:

I forbindelse med Plan 422 «Kvernhusdalen, gnr 8, bnr. 1,6, 94 m.fl.» så er det gitt flere
dispensasjoner fra rekkefølgekrav og løyve til å se vekk i fra rekkefølgekrav. Disse er bla. vist i
kommunen sitt «Planinnsyn», se utdrag under:
http://tema.webatlas.no/askoy/planinnsyn

Utdrag av noen av dispensasjonene og fritak fra rekkefølgekrav er vist under:

…

Blant annet er det gitt fritak fra rekkefølgekrav om opparbeidelse av gang- og sykkelveg i
planområdet.
Det som er spesielt er at dispensasjonene i 2019, og fritak fra rekkefølgekrav, er gitt rent
administrativt, uten en forutgående politisk behandling. Så vidt interpellanten kan forstå så er
dette i strid med kommunen sitt delegasjonsreglement, da rekkefølgekrav ikke kan regnes som
en «dispensasjon av mindre betydning». Ikke kan undertegnede heller se at vedtakene er meldt
UTM heller, se utdrag av meldinger til UTM i påfølgende møte:

https://askoy.kommune.no/politikk/reglement-og-retningslinjer/delegasjonsreglement-20192023#_Toc21612215

…
Meldinger UTM 09.05.2019:

Det som gjør saken enda mer spesiell er at rådmannen, uten forutgående politisk behandling,
søker «Miljøløftet» om penger til gang- og sykkelveg innenfor det samme planområdet, kort tid
etter at det er gitt fritak for rekkefølgekrav til det samme formålet i det samme planområdet.
Nå med begrunnelsen at gang- og sykkelveg i dette området er så samfunnsmessig viktig. Se
utdrag av søknad under:

På bakgrunn av ovenfor nevnte har interpellanten følgende spørsmål til ordfører:


Er ordfører enig i at denne typen dispensasjoner fra rekkefølgekrav, som er gitt
administrativt i Plan 422, skulle vært behandlet politisk?

Ordfører svarer:
Nei. Dispensasjoner gitt i vedtak av 24.04.19, DS 281/19 og DS 337/19, vurderes å ligge
innenfor rammene for den myndighet som er delegert til rådmannen.



Kan ordfører svare på om når de gitte dispensasjonene er meldt til UTM?

Ordfører svarer:
Dispensasjoner gitt i vedtak av 24.04.19, DS 281/19 og DS 337/19, er ikke meldt til utvalget.
Det var på det tidspunkt ikke praksis for å melde alle dispensasjonsvedtak til UTM.


Kan ordfører svare på hvorfor rådmannen først gir fritak for rekkefølgekrav for
etablering av gang- og sykkelveger innenfor planområdet, for så å søke midler fra
«Miljøløftet» til det samme formålet i det samme planområdet?

Ordfører svarer:
Det er gitt dispensasjon fra rekkefølgekrav for etablering av regulert gangveg f_SGG1 og
f_SGG2. Dette er gangveger internt i boligområdet, som ikke inngår i søknad om midler fra
Miljøløftet.
Søknad om midler fra Miljøløftet gjelder gang- og sykkelveg/fortau langs kommunal veg, og da
bare de veger som utbygger ikke har krav om å anlegge. Det er ikke gitt dispensasjon fra krav
om opparbeiding av gang- og sykkelveg/fortau langs kommunal veg.
For øvrig kan det opplyses at dispensasjon fra rekkefølgekrav for regulert gangveg f_SGG1 og
f_SGG2 bare gjelder for utbygging av delområdene BBB1 og BBB2. Rekkefølgekravet gjelder
fortsatt for de øvrige av planens boligområder, som alle har et slikt krav.


Mener ordfører at rekkefølgekravet, punkt 2.3 er oppfylt for de boligene som nå bygges
innenfor planområdet?

Ordfører svarer:
Ja.
Ut fra sammenhengen i planen må kravet forstås slik at det gjelder gang- og sykkelveger/fortau
utenfor planområdet. Det er i planens øvrige bestemmelser stilt rekkefølgekrav knytt til
opparbeiding av de regulerte veganlegg. Disse rekkefølgekravene knyttes til midlertidig
brukstillatelse/ferdigattes.


Mener ordfører at alle andre myndighetskrav er oppfylt i forhold til pågående
byggearbeider innenfor planområdet?

Ordfører svarer:
Byggesakene er behandlet i samsvar de krav som følger av lovverket. Ordfører forutsetter at
utbyggingen gjennomføres i samsvar med gjeldende tillatelser og regelverk.


Hvilke besparelser har utbygger anslagsvis hatt som følge av kommunen sine vedtak i
saken?

Ordfører svarer:
Ordfører har ingen formening om dette.

Kleppestø, 05.05.20
Siv Høgtun
ordfører

