Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Utvalg for plan og miljø
Haugesund rådhus - formannskapssalen
03.09.2020
Kl. 14:00

Følgende medlemmer møtte
Herdis Gunn Rødne
Åse Viland
Arne Trygve Løvvik
Cathrine Lende Storesund
Karoline Sjøen Andersen
Tor-Kjell Bergjord
Natalia Kondarewicz
John Sverre Krokedal Rønnevik
Tor Inge Eidesen

Parti
AP
AP
Frp
Frp
H
H
Krf
MDG
Sp

Møtenotater:
Befaring i sakene PS 038/ 20 og PS042/ 20 alle medlemmer deltok på befaringen.
Innkalling og sakslister ble godkjent. Sak PS 39/ 20 utgår og erstattes av PS042/20
Catrine Lende Storesund (Frp) og Herdis Gunn Rødne (A) ble valgt til godkjenning av dagens
protokoll

Eventuelt:
Andersen (H) foreslår følgende oversendelse:
Plan- og miljøutvalget vedtar at alle saker behandlet med delegert myndighet skal til politisk
behandling i utvalget dersom tiltakshaver etterspør dette.
Votering: oversendelse fremmet av Andersen (H) falt med 4 (Frp og H) mot 5 stemmer.

møte slutt kl. 16:00

Underskrifter:
Tor Inge Eidesen

Herdis Gunn Rødne

Cathrine Lende Storesund

Sign.

Sign.

Sign.
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Sakliste
Sak nr.
036/20
037/20
038/20
039/20
040/20
041/20
042/20

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
Veileder til søknad for å få godkjent ulovlig etablert leilighet i
eksisterende bygg
Vedtak i klagesak - Enebolig - gnr. 28 bnr. 1206 - Magnus
Berrføtts gate 7
Riving av eksisterende gårdshus og oppføring av nytt og
fasadeendring av låve - gnr. 12 bnr. 2 - Stølevegen 14
Vedtak i klagesak - Klage på vedtak sak 2019/8324 - gnr. 40 bnr.
1001 - Møllervegen 11
Enveisregulering i Strandgata
Riving av eksisterende gårdshus og oppføring av nytt og
fasadeendring av låve - gnr. 12 bnr. 2 - Stølevegen 14
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036/20 Samlesak for referatsaker

03.09.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
Andersen (H) stilte spørsmål til RS 008/20, 009/20 og 010/20 - har også sendt inn spørsmål
Kommunedirektør Måleng viser til nyansettelse av miljøvernrådgivere, og vil komme tilbake til
utvalget med mer informasjon til utvalget i et senere møte.
Enhetsleder Kynbråten orienterte i saker vedrørende klageavgjørelser Fylkesmannen.
Eidesen (SP) viser til RS sak 4/20 og foreslår følgende oversendelse:
Utvalget for plan og miljø ber administrasjonen oversende følgende henvendelse til
settefylkesmannen:
Vi tar til etterretning at fylkesmannen etter sin vurdering mener at det ikke er grunnlag for å gi
dispensasjon. Saksframlegget til fylkesmannen gir inntrykk av at kommunen i sitt vedtak har gitt
dispensasjon i friområde, LNFR-område og strandsonen UTEN å sette noen vilkår for dispensasjonen.
Realiteten er at kommunen har stilt flere krav som vilkår for dispensasjonen.
«Regulert boligtomt må skjermes fra friområde med egnet vegetasjon. Oppfylling og anlegg av hage
samt mur/gjerde langs boligtomt godkjennes. Mur/gjerde ut i regulert friområde fjernes.
Vedtaket innebærer at boligeiendommen begrenses til formålsgrensen. Oppfylling i friområde/LNF
område skal ikke betraktes som en del av hagen. Det kan også settes krav om at den delen av
oppfyllingen som ligger utenfor boligformålet ikke skal fremstå som hage. Dvs ikke plen, men
vegetasjon som er naturlig i området.»
Utvalget tillater seg derfor å stille spørsmål om hvorfor disse innskrenkningene/vilkårene i
dispensasjon IKKE er konkret vurdert i fylkesmannens saksutredning.
Et enstemmig Utvalg for plan og mijø slutter seg til oversendelse fremmet av Eidesen (SP)

UFPM - 036/20 Vedtak:
Refertsakene ble samlet tatt til orientering.
følgende oversendelse ble vedtatt:
RS sak 4/20
Utvalget for plan og miljø ber administrasjonen oversende følgende henvendelse til
settefylkesmannen:
Vi tar til etterretning at fylkesmannen etter sin vurdering mener at det ikke er grunnlag for å gi
dispensasjon. Saksframlegget til fylkesmannen gir inntrykk av at kommunen i sitt vedtak har
gitt dispensasjon i friområde, LNFR-område og strandsonen UTEN å sette noen vilkår for
dispensasjonen.
Realiteten er at kommunen har stilt flere krav som vilkår for dispensasjonen.
«Regulert boligtomt må skjermes fra friområde med egnet vegetasjon. Oppfylling og anlegg av
hage samt mur/gjerde langs boligtomt godkjennes. Mur/gjerde ut i regulert friområde fjernes.
Vedtaket innebærer at boligeiendommen begrenses til formålsgrensen. Oppfylling i
friområde/LNF område skal ikke betraktes som en del av hagen. Det kan også settes krav om at
den delen av oppfyllingen som ligger utenfor boligformålet ikke skal fremstå som hage. Dvs ikke
plen, men vegetasjon som er naturlig i området.»
Utvalget tillater seg derfor å stille spørsmål om hvorfor disse innskrenkningene/vilkårene i
dispensasjon IKKE er konkret vurdert i fylkesmannens saksutredning.
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037/20 Veileder til søknad for å få godkjent ulovlig etablert leilighet i eksisterende bygg

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvalg for plan og miljø tar veileder til søknad om ettergodkjenning av ulovlig etablerte leiligheter til
orientering.

03.09.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
Høyres forslag, foreslått av Karoline Sjøen Andersen, Høyre
Utvalg for plan og miljø vedtar veileder til søknad om ettergodkjenning av ulovlig etablerte leiligheter
med følgende endringer:
Styrkes:
· «Søknaden må sendes inn av et kvalifisert foretak (byggmester, arkitekt, ingeniør e.l)
· Hele punkt e)
Endres:
· «f)» endres til «e)» og alle etterfølgende punkter justeres slik at bokstavene stemmer

Følger saken, foreslått av Karoline Sjøen Andersen, Høyre
Utvalg for plan og miljø vedtar veileder til søknad om ettergodkjenning av ulovlig etablerte leiligheter
med følgende endringer:
Strykes:
· «Søknaden må sendes inn av et kvalifisert foretak (byggmester, arkitekt, ingeniør e.l)
· Hele punkt e)
Endres:
· «f)» endres til «e)» og alle etterfølgende punkter justeres slik at bokstavene stemmer
Saken utsettes, foreslått av Åse Viland, Arbeiderpartiet
Saken utsettes og kommer til behandling i neste møte.
Et enstemming utvalg vedtar utsettelse av saken. Forslag fremmet av Andersen(H) ble ikke votert men
følger saken.

UFPM - 037/20 Vedtak:
Saken utsettes og kommer til behandling i Utvalg for plan og miljø 01.10.20

038/20 Vedtak i klagesak - Enebolig - gnr. 28 bnr. 1206 - Magnus Berrføtts gate 7

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvalg for plan og miljø finner ikke at klagen inneholder nye momenter som var ukjent ved
behandling av søknad om rammetillatelse.
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Vedtak av 4. mai 2020 opprettholdes.
Klage tas ikke til følge.
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

03.09.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt
UFPM - 038/20 Vedtak:
Utvalg for plan og miljø finner ikke at klagen inneholder nye momenter som var ukjent ved
behandling av søknad om rammetillatelse.
Vedtak av 4. mai 2020 opprettholdes.
Klage tas ikke til følge.
Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse.

039/20 Riving av eksisterende gårdshus og oppføring av nytt og fasadeendring av låve gnr. 12 bnr. 2 - Stølevegen 14

Kommunedirektørens forslag til vedtak
Plan- og miljøutvalget gir ikke dispensasjon fra kommuneplanens LNF-formål og søknad om rivning
av eksisterende våningshus og oppføring av ny bolig kan derfor ikke godkjennes, jf. plan- og
bygningsloven § 19-2, jf. § 11-6.

03.09.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling

UFPM - 039/20 Vedtak:
Saken utgår, erstattes av PS 42/20

040/20 Vedtak i klagesak - Klage på vedtak sak 2019/8324 - gnr. 40 bnr. 1001 Møllervegen 11

03.09.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
, foreslått av ,
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget finner ikke at klagen inneholder nye momenter som var ukjent ved behandling
av rammetillatelsen. Vedtak behandlet i plan og miljøutvalget den 28.05.2020, i sak 19/8324/ 20/31,
opprettholdes.Klage tas ikke til følge.Klagen oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig
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avgjørelse.
Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.
UFPM - 040/20 Vedtak:
Plan- og miljøutvalget finner ikke at klagen inneholder nye momenter som var ukjent ved
behandling av rammetillatelsen. Vedtak behandlet i plan og miljøutvalget den 28.05.2020, i sak
19/8324/ 20/31, opprettholdes.Klage tas ikke til følge.Klagen oversendes Fylkesmannen i
Rogaland for endelig avgjørelse.

041/20 Enveisregulering i Strandgata

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Utvalg for plan og miljø ber kommunedirektøren fremme sak til Forum for trafikksikkerhet
og skilt Haugesund kommune, med forslag om midlertidig skiltvedtak som regulerer
enveiskjøring nordover i Strandgata mellom Litlasundgata og Skjoldavegen. Midlertidig
enveisregulering er ønskelig i en prøveperiode på inntil 2 år, hvor endret trafikksituasjon og
kjøremønster i Strandgata og tilliggende gater kartlegges.

2.
Utvalg for plan og miljø ber kommunedirektøren starte en grundigere prosess for å fatte
nødvendige beslutninger for et høyverdig kollektivnett med effektive pendelruter gjennom
sentrum.

03.09.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
Utsettelse, foreslått av Tor Inge Eidesen, Senterpartiet
Saken er sendt ut sent. Det vil være en fordel at berørte parter kan uttale seg (RFK, SVV, Kolumbus
og næringslivsinteresser.
Forslag til utsettelse ble enstemmig vedtatt.
UFPM - 041/20 Vedtak:
saken utsettes.

042/20 Riving av eksisterende gårdshus og oppføring av nytt og fasadeendring av låve gnr. 12 bnr. 2 - Stølevegen 14

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Plan- og miljøutvalget gir ikke dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen § 79 og søknad om å
rive eksisterende våningshus og oppføre ny bolig kan derfor ikke godkjennes som omsøkt, jf. plan- og
bygningsloven § 19-2, jf. 11-6.
Plan- og miljøutvalget er imidlertid positiv til å gi dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen
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§ 79 til rivning og oppføring av et nybygg bedre tilpasset plasseringen i gårdstunet og
kulturlandskapet.

03.09.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
Oversendelse fra PMU, foreslått av Tor Inge Eidesen, Senterpartiet
Plan- og miljøutvalget legger til grunn at spørsmålet om hvorvidt det er behov for egen bolig av
hensyn til driften av garden først må avgjøres før en kan ta stilling til selve byggesøknaden. Utvalget
er av den oppfatning at hensynssoner, bestemmelser og retningslinjer til kommunale og regionale
planer skal tillegges stor vekt. Regionalplanen for areal og transport på Haugalandet, retningslinje 26
innebærer en avgrensing med at det «På små gårdsbruk, eller bruk som ikke har selvstendig drift, bør
det ikke tillates oppføring av mer enn én bolig». I kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer
§79 heter det: «Ny bebyggelse tilknyttet drift av landbruksområde skal som hovedregel plasseres i
tilknytning til eksisterende gårdstun og utformes i tråd med lokal byggeskikk.» Utvalget vil videre
peke på at en ser det som en fordel at eiendommen er bebodd når det gjelder å ta vare på de
kulturhistoriske verdiene i området. Søkers planer for aktivitet på landbrukseiendommen skal selvsagt
tillegges vekt. Utvalget er imidlertid av den oppfatning at det på mindre bruk vil kunne være nye
driftsformer rettet mot lokale marked som kanskje ikke faller under en tradisjonell definisjon av
landbruksdrift, men som likevel hører til under LNF begrepet.
Utvalget ber derfor administrasjonen om utfyllende informasjon, gjerne i samråd med fylkesmannen,
om hvilke kriterier kommunen kan anvende for å vurdere om det er behov for å bo på gården. Dette er
også problemstillinger som det kan være aktuelt å vurdere i forbindelse med rullering av
kommuneplanen.

Forslag til positivt vedtak, foreslått av Karoline Sjøen Andersen, Høyre
Plan- og miljøutvalget gir dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen § 79 og søknad om å rive
eksisterende våningshus og oppføre ny bolig kan derfor godkjennes som omsøkt, jf. plan- og
bygningsloven § 19-2, jf. 11-6.
Votering:
Forslag fremmet av Andersen (H) fikk 4 stemmer (H og Frp) og falt.
Kommunedirektørens forslag ble vedtatt med 5 mot 4 (H og Frp).
forslag til oversendelse fremmet av Eidesen (SP) ble enstemming oversendt.
UFPM - 042/20 Vedtak:
Plan- og miljøutvalget gir ikke dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen § 79 og søknad
om å rive eksisterende våningshus og oppføre ny bolig kan derfor ikke godkjennes som omsøkt,
jf. plan- og bygningsloven § 19-2, jf. 11-6.
Plan- og miljøutvalget er imidlertid positiv til å gi dispensasjon fra LNF-formålet i
kommuneplanen
§ 79 til rivning og oppføring av et nybygg bedre tilpasset plasseringen i gårdstunet og
kulturlandskapet.
med følgende oversendelse til administrasjonen:
Plan- og miljøutvalget legger til grunn at spørsmålet om hvorvidt det er behov for egen bolig av
hensyn til driften av garden først må avgjøres før en kan ta stilling til selve byggesøknaden. Utvalget
er av den oppfatning at hensynssoner, bestemmelser og retningslinjer til kommunale og regionale
planer skal tillegges stor vekt. Regionalplanen for areal og transport på Haugalandet, retningslinje 26
innebærer en avgrensing med at det «På små gårdsbruk, eller bruk som ikke har selvstendig drift, bør
det ikke tillates oppføring av mer enn én bolig». I kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer
§79 heter det: «Ny bebyggelse tilknyttet drift av landbruksområde skal som hovedregel plasseres i
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tilknytning til eksisterende gårdstun og utformes i tråd med lokal byggeskikk.» Utvalget vil videre
peke på at en ser det som en fordel at eiendommen er bebodd når det gjelder å ta vare på de
kulturhistoriske verdiene i området. Søkers planer for aktivitet på landbrukseiendommen skal selvsagt
tillegges vekt. Utvalget er imidlertid av den oppfatning at det på mindre bruk vil kunne være nye
driftsformer rettet mot lokale marked som kanskje ikke faller under en tradisjonell definisjon av
landbruksdrift, men som likevel hører til under LNF begrepet.
Utvalget ber derfor administrasjonen om utfyllende informasjon, gjerne i samråd med fylkesmannen,
om hvilke kriterier kommunen kan anvende for å vurdere om det er behov for å bo på gården. Dette er
også problemstillinger som det kan være aktuelt å vurdere i forbindelse med rullering av
kommuneplanen.
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