Dato:
01.09.2020
Arkivsak-ID.:
20/ 5809
JournalpostID:
20/ 42645
Saksbehandlar: Kent Geirmund Dagsland Håkull
Kommunedirektør

Saksnr.
067/20

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
16.09.2020

Høringsuttale - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning
av strandsonen langs sjøen - Haugesund kommune

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Haugesund kommune støtter høringsuttalen fra Røvær Øyting, datert 29.07.2020. Det vil være riktig
å flytte øygruppen Røvær fra sone 2 til sone 3. Dette vil også være et tema og utgangspunkt for
rullering av kommuneplanens arealdel i Haugesund kommune.

Formannskapet 16.09.2020:
Behandling:
oversendelse, foreslått av Harald Larssen Lønning, Høyre
Formannskapet ber kommunedirektøren ta kontakt med Tysvær, og støtte dem i vårt høringssvar om
de ønsker seg sone 3.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Oversendelse fremmet av Lønning (H) ble vedtatt med 9 mot 2 (SV og MDG) stemmer.
FS- 067/ 20 Vedtak:
Haugesund kommune støtter høringsuttalen fra Røvær Øyting, datert 29.07.2020. Det vil være
riktig å flytte øygruppen Røvær fra sone 2 til sone 3. Dette vil også være et tema og utgangspunkt
for rullering av kommuneplanens arealdel i Haugesund kommune.
Med følgende oversendelse:
Formannskapet ber kommunedirektøren ta kontakt med Tysvær, og støtte dem i vårt høringssvar om
de ønsker seg sone 3.

Saksutredning
Sammendrag
Denne saken omhandler Haugesund kommunes høringsuttale til forslag til nye statlige

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Uttalen omhandler i
mindre grad selve endringene. Hovedbudskapet er å støtte høringsuttalen fra Røvær Øyting, datert
29.07.2020.
De statlige planretningslinjene deler landet i 3 ulike soner. Haugesund er i sone 2. Røvær Øyting
påpeker deres ulikheter, sett i forhold til kommunen for øvrig, og ønsker å være plassert i sone 3.
Noen kommuner har allerede en slik deling, og Haugesund kommune ønsker også å inndeles på
denne måten. Dette vil gi rom for mer nyanserte og riktige føringer for byggetiltak på Røver. Følgelig
vil dette også ligge til grunn for og konkretiseres som eget tema ved rullering av kommuneplanens
arealdel.

Bakgrunn for saken
Eksisterende statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ble
fastsatt i 2011. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennomført en evaluering av
retningslinjene, som viser at det er behov for justeringer. Endringene følger opp Granavoldenplattformens punkt om å revidere statlige planretningslinjer for strandsonen med sikte på mer
differensiert forvaltning i spredt bebygde strøk, slik at det blir større lokal handlefrihet samtidig som
man ivaretar rekreasjonsmuligheter og vern av kulturlandskap.
De reviderte statlige planretningslinjene for strandsonen langs sjø, som nå sendes ut på høring, gir
føringer for hva kommunene må ta hensyn til hvis de planlegger utbygging i strandsonen.
Retningslinjene vil erstatte dagens statlige planretningslinjer som ble vedtatt i 2011. Høringsfristen er
1. oktober.

Saks- og faktaopplysninger
Haugesund kommune legger til grunn at hensikten med endringene i de reviderte retningslinjene er å
gi noe mer frihet i sone 3 og utkantområder i sone 2. Videre ber departementet kommunene vurdere
sin egen soneplassering i denne høringen, og eventuelt argumentere for hvorfor kommunen bør
tilhøre en annen sone enn i dag.
Kriteriene for de geografiske sonene er hentet fra hensynene i plan- og bygningsloven § 1-8, om 100metersbeltet mot sjø. En nærmere redegjørelse for kriteriene finnes i eksisterende retningslinjer
kapittel 4. Departementet ber at kommunene vurderer soneplasseringen opp mot disse kriteriene.
Dette ivaretas i høringsuttalen fra Røvær Øyting.

Innkomne merknader / Uttalelse fra parter
Uttale fra Røvær Øyting. Se vedlegg.

Konsekvenser
FNs bærekraftsmål
Ikke målbart. Bidrar til bærekraftige byer og samfunn.

Økonomiske konsekvenser
Ingen direkte.

Beredskap
Ikke aktuelt.

Vurdering
Det er store ulikheter i strandsonen innenfor Haugesund kommunes grenser. I denne høringsuttalen
tar vi til orde for å støtte den allerede innsendte høringsuttalen fra Røvær Øyting. Det vil være riktig å

flytte øygruppen Røvær fra sone 2 til sone 3, i den differensiering som nå skal gjelde i forvaltningen
av strandsonen langs kysten.
Tiltak på Røver forvaltes i all hovedsak gjennom kommuneplanens arealdel. Som et eget øysamfunn
vil det gi økt forutsigbarhet for innbyggere, næringsdrivende og forvaltningsorgan å fastsette at
Røvær tilhører sone 3, og ikke likestilles med fastlandssiden i sone 2. At Røver i dag ligger i sone 2
reduserer forutsigbarheten for tiltakshavere. En endring i soneinndelingen vil være konstruktiv for
ulike forvaltningsnivå, særlig inn mot kommunens byggesaksbehandling.
De reviderte retningslinjene vektlegger enda sterkere at den viktigste differensieringen skjer
gjennom det handlingsrommet som ligger i kommunal planlegging. Differensieringen i kommunale
planer vil være mer konkret og lokalt tilpasset enn den kommunevise soneinndelingen i
retningslinjene. Haugesund kommunes planstrategi legger opp til at kommuneplanens arealdel skal
revideres i valgperioden. Planarbeidet vil kunne ta to år eller mer å avklare. I arbeidet vil det legges
opp til at Røver får en planavklaring som er tilstrekkelig detaljert, slik at tiltak ikke unødig utløser krav
til detaljreguleringsplaner.

Kommunedirektørens konklusjon
Haugesund kommune støtter høringsuttalen fra Røvær Øyting, datert 29.07.2020. Det vil være riktig
å flytte øygruppen Røvær fra sone 2 til sone 3. Dette vil også være et tema og utgangspunkt for
rullering av kommuneplanens arealdel i Haugesund kommune.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.

Vedlegg:
Uttale til revidert statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Ref. 19/2670
Uttale fra Røvær Øyting - differenisering av stransonen langs sjøen
Kart Røvær
Røvær ønsket i sone 3
Utkast til statlige planretningslinjer for differensiert(1208746)

