Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Utvalg for plan og miljø
Haugesund rådhus - formannskapssalen
01.10.2020
Kl. 14:00

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

Parti
AP
AP
Frp
Frp
H
Krf
MDG
Sp

Forfall
Karoline Sjøen Andersen

Parti
H

Varamedlem
Marianne Kolstø Hiltunen

Parti
H

Andre som møtte:
Anders Haukanes
Elisabeth Kynbråten
Kent Geirmund Dagsland Håkull
Oddrun Lund

Møtenotater:
Innkalling og saksliste godkjent.
Marianne Hiltunen og John Sverre Rønnevik skal i tillegg til Eidesen godkjenne dagen protokoll.
Eventuelt:
Bruk av lovparagrafer : Løvvik (Frp) ber om at lovvtekst som det vises til kopieres inn i sakene som
kommer til behandling.

Underskrifter:
Marianne Hiltunen

John Sverre Rønnevik

Tor Inge Eidesen

Sign

Sign

Sign
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Sakliste
Sak nr.
043/20
044/20
045/20
046/20
047/20
048/20

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
Detaljregulering - Litlaskar 22-28, Toppen - RL1790
Førstegangsbehandling
Bygging i friområde - Utvidelse av garasje - gnr. 28 bnr. 360 Maudvegen 13
Veileder til søknad for å få godkjent ulovlig etablert leilighet i
eksisterende bygg
Forslag til vedtak - Kirkegata 179/Skjoldavegen 18 - Endret
utforming av Bygg 3"
Smedasundet 74 og 77 Detaljregulering RL1798. 1. gangs
behandling
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043/20 Samlesak for referatsaker

01.10.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
Bergjord (H) stilte spørsmål vedr. saker av prinsippiel karakter. Kynbråten orienterte.
UFPM - 043/20 Vedtak:
Referatsakene ble samlet tatt til orientering.

044/20 Detaljregulering - Litlaskar 22-28, Toppen - RL1790 Førstegangsbehandling

Kommunedirektørens/rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til reguleringsplan for Toppen, RL1790, med tilhørende bestemmelser datert 13.07.2020
legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 5–2 og
12–10, jf. § 12–11.

01.10.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
Tillegg, foreslått av Tor Inge Eidesen, Senterpartiet
Utvalget ber om at følgende problemstillinger vurderes fram mot 2. gangs behandling.
- Makebytte inn i friluftsområde (LNF) medfører en uheldig «linjeføring» av grense mellom
utbyggingsområde og friluftsområde. Kan planen tilpasses eksisterende formålsgrense i
kommuneplanen?
- Utvalget savner bedre løsninger for grønne overflater med tanke på naturlige materialer
og fordrøyningshensyn
- Utvalget ber om at det utarbeides rekkefølgekrav for å heve standarden på gang- og sykkelveg fra
plan
området mot gml. Skjoldaveg
Kommuedirektørens forslag til vedtak med tillegg fremmet av Eidesen ble enstemmig vedtatt.
UFPM - 044/20 Vedtak:
Forslag til reguleringsplan for Toppen, RL1790, med tilhørende bestemmelser datert 13.07.2020
legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 5–2
og 12–10, jf. § 12–11.
Med følgende tillegg:
Utvalget ber om at følgende problemstillinger vurderes fram mot 2. gangs behandling.
- Makebytte inn i friluftsområde (LNF) medfører en uheldig «linjeføring» av grense mellom
utbyggingsområde og friluftsområde. Kan planen tilpasses eksisterende formålsgrense i
kommuneplanen?
- Utvalget savner bedre løsninger for grønne overflater med tanke på naturlige materialer
og fordrøyningshensyn
- Utvalget ber om at det utarbeides rekkefølgekrav for å heve standarden på gang- og sykkelveg fra
plan
området mot gml. Skjoldaveg
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045/20 Bygging i friområde - Utvidelse av garasje - gnr. 28 bnr. 360 - Maudvegen 13

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvalg for plan og miljø er positiv til at det gis tillatelse til utvidelse av garasje og takoverbygg inne på
egen eiendom. Ny søknad må innsendes for godkjenning. Evt. må garasjen utføres som opprinnelig
godkjent.
Utvalg for plan- og miljø gir ikke dispensasjon for bygging av garasje i offentlig friområde.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.
Utvalget ber byggetilsynet følge opp saken og sende varsel om retting og påfølgende vedtak om
retting.

01.10.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
UFPM - 045/20 Vedtak:
Utvalg for plan og miljø er positiv til at det gis tillatelse til utvidelse av garasje og takoverbygg
inne på egen eiendom. Ny søknad må innsendes for godkjenning. Evt. må garasjen utføres som
opprinnelig godkjent.
Utvalg for plan- og miljø gir ikke dispensasjon for bygging av garasje i offentlig friområde.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.
Utvalget ber byggetilsynet følge opp saken og sende varsel om retting og påfølgende vedtak om
retting.

046/20 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
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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

01.10.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
1.Endringsforslag veileder 2, foreslått av Tor-Kjell Bergjord, Høyre
Kommunedirektøren utarbeider en digital søknadsløsning for å unngå unødvendig ressursbruk knyttet
til ordningen
2.Endringsforslag veileder, foreslått av Tor-Kjell Bergjord, Høyre
Veileder gjelder 1 år fra den er igangsatt/innbyggerne informert.
3.Endringsforslag veileder 3, foreslått av Tor-Kjell Bergjord, Høyre
Fritaksperiode for byggesaksgebyr og veileder kommuniseres til alle huseierne i kommunen
Koalisjonens forslag, foreslått av Tor Inge Eidesen, Senterpartiet
Utvalg for plan og miljø tar veileder til søknad om ettergodkjenning av ulovlig etablerte leiligheter til
orientering.
Utvalget legger til grunn at veilederen kunngjøres og gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider
sammen med aktuelle lenker. Dette er for å forenkle søknadsprosessen.
Forslag fremmet i forrige møte ble votert og falt med 4 (H og FRP) stemmer mot 5.
Tilleggsforslag fremmet av Berggjord ble punktvis votert
1. og 2. punkt fikk 4 stemmer (H og Frp) og falt. 3. punkt ble vedtatt med 5 (H, Frp og Mdg) og ble
vedtatt.
Kommunedirektørens forslag til vedtak med tillegg fremmet av Eidesen (SP) ble enstemming vedtatt.
UFPM - 046/20 Vedtak:
Utvalg for plan og miljø tar veileder til søknad om ettergodkjenning av ulovlig etablerte
leiligheter til orientering.
Utvalget legger til grunn at veilederen kunngjøres og gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider
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sammen med aktuelle lenker. Dette er for å forenkle søknadsprosessen.
Fritaksperiode for byggesaksgebyr og veileder kommuniseres til alle huseierne i kommunen

047/20 Forslag til vedtak - Kirkegata 179/Skjoldavegen 18 - Endret utforming av Bygg 3"

Kommunedirektørens/rådmannens forslag til vedtak:
Endring
Omsøkt endring av «bygg 3», for å bedre sol- og lysinnslipp i gårdsrommet, godkjennes.
Dispensasjon
Det gis dispensasjon fra PBL § 29-4 slik at høyder for «bygg 3», mot gårdsrommet, godkjennes som omsøkt
18.08.2020, supplert 11.09.2020. Hensikten med høydebegrensningen og kravet om bedre sol- og lysforhold på
utearealet anses nå tilstrekkelig ivaretatt. Fordelen med å dispensere anses klart større enn ulempen.
Dispensasjonen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-2.
Disse tegningene er grunnlaget for vedtaket:
·
Plan 4. etasje, sist datert 10.09.2020
·
Takplan, sist datert 10.09.2020
·
Snitt 3, sist datert 10.09.2020
·
Fasader sist datert, 10.09.2020
·
Fugleperspektiv, udatert
·
Perspektiv fra Skjoldavegen, oppdatert uten ny dato

Alle tegningene har journaldato 11.09.2020.
Det vises til øvrige punkter i vedtak PS 20/27 (den prinsipielle godkjenningen), som opprettholdes.

Nabovarsel
Med hjemmel i pbl § 21-3 gis det fritak for ny varsling av naboer.

01.10.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt
UFPM - 047/20 Vedtak:
Endring
Omsøkt endring av «bygg 3», for å bedre sol- og lysinnslipp i gårdsrommet, godkjennes.
Dispensasjon
Det gis dispensasjon fra PBL § 29-4 slik at høyder for «bygg 3», mot gårdsrommet, godkjennes som
omsøkt 18.08.2020, supplert 11.09.2020. Hensikten med høydebegrensningen og kravet om bedre sol- og
lysforhold på utearealet anses nå tilstrekkelig ivaretatt. Fordelen med å dispensere anses klart større enn
ulempen.
Dispensasjonen er hjemlet i plan- og bygningsloven § 19-2.
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Disse tegningene er grunnlaget for vedtaket:
·
Plan 4. etasje, sist datert 10.09.2020
·
Takplan, sist datert 10.09.2020
·
Snitt 3, sist datert 10.09.2020
·
Fasader sist datert, 10.09.2020
·
Fugleperspektiv, udatert
·
Perspektiv fra Skjoldavegen, oppdatert uten ny dato

Alle tegningene har journaldato 11.09.2020.
Det vises til øvrige punkter i vedtak PS 20/27 (den prinsipielle godkjenningen), som opprettholdes.

Nabovarsel
Med hjemmel i pbl § 21-3 gis det fritak for ny varsling av naboer.

048/20 Smedasundet 74 og 77 Detaljregulering RL1798. 1. gangs behandling

Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Forslag til detaljreguleringsplan for Smedasundet 74 og 77 datert 08.09.2020, med tilhørende
bestemmelser og planbeskrivelse datert 01.09.2020, legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring
i samsvar med plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10, jf §12-11.

01.10.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt
UFPM - 048/20 Vedtak:
Forslag til detaljreguleringsplan for Smedasundet 74 og 77 datert 08.09.2020, med tilhørende
bestemmelser og planbeskrivelse datert 01.09.2020, legges ut til offentlig ettersyn og sendes på
høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 5-2 og 12-10, jf §12-11.
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