Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Utvalg for plan og miljø
Haugesund rådhus - formannskapssalen
05.11.2020
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

Andre som møtte:
Bjørnar Måleng
Elisabeth Kynbråten
Kent Geirmund Dagsland Håkull
Olav Heimdal
Toril Steinsvik

Møtenotater:
Innkalling og saksliste godkjent
Andersen (H) stilte spørsmål til restanseliste vedr. melding til huseiere i forbindelse med sak om
ulovlige leiligheter i sentrum. Måleng kommer tilbake med svar på dette i neste møte.
Øvrige referatsaker ble tatt til orientering.
Godkjenning av dagens protokoll Andersen (H) og Rødne (A) i tillegg til Eidesen (SP)
Presentasjon i starten av møtet v/ Toril Steinsvik - seksjonsleder vann og avløp
Planer som er i arbeid nå. Kent Geirmund Dagsland Håkull - leder planavdeling, Enhet for byutvikling,
orienterte om planer som kommer til politisk behandling i løpet av vinter/ vår 2020/2021
Eventuelt:
Lionsløype rundt Eivindsvannet - Andersen (H) stilte spørsmål vedr. arbeidet. Måleng svarte på
spørsmål.

Sykkel og gangsti ved Nylandsfeltet i Skåredalen - Andersen (H) og Løvvik (Frp) stilte spørsmål
vedrørende skilter som er skiftet ut. Måleng kommer tilbake i et senere møte med en redegjørelse.
Lovhenvisning i saksfremstilling - Løvvik (FRP) etterlyser link til lover det blir henvist til i
saksfremstilling.
Møllervegen planforslag - Viland (A) og Løvvik (FRP) stilte spørsmål vedr. det videre planarbeidet
her. Håkull orienterte.
Ferdigregulerte boområder i kommunen - Bergjord (H) ber om en oversikt til neste møte.
Kommunale eiendommer og vedlikehold av disse. Bergjord (H) ber om oversikt
Vestre Høgastøl - Kynbråten orienterte
Møtet slutt kl. 16:25

Underskrifter:
Karoline Sjøen Andersen

Herdis Gunn Rødne

Tor Inge Eidesen

Sign.

Sign.

Sign.
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Sakliste
Sak nr.
049/20
050/20
051/20
052/20
053/20

Sakstittel
Samlesak for referatsaker
Møteplan Utvalg for plan og miljø 2021
Endring av vedtekter - interkommunalt utvalg mot akutt
forurensning (IUA Haugesund region)
2.gangsbehandling Hemmingstad gård, felt B13 og B14 Detaljregulering RL1793
Utleiedel i eksisterende bolig oppført før 2011
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049/20 Samlesak for referatsaker

05.11.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling

UFPM - 049/20 Vedtak:

050/20 Møteplan Utvalg for plan og miljø 2021
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvalg for plan og miljø vedtar følgende møteplan for 2021
28. januar
25. februar
25. mars
29. april
27. mai
17. juni
16. september
21. oktober
18. november
16. desember.

05.11.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.

UFPM - 050/20 Vedtak:
Utvalg for plan og miljø vedtar følgende møteplan for 2021
28. januar
25. februar
25. mars
29. april
27. mai
17. juni
16. september
21. oktober
18. november
16. desember.
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051/20 Endring av vedtekter - interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA Haugesund
region)
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
1. Forslag til nye vedtekter for IUA Haugesund region vedtas slik det fremgår av saken.
2. Haugesund bystyre delegerer sin myndighet etter forurensningsloven §43 til IUA Haugesund
region, jf. § 2 i vedtektene.

05.11.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.
UFPM - 051/20 Vedtak:
1. Forslag til nye vedtekter for IUA Haugesund region vedtas slik det fremgår av saken.
2. Haugesund bystyre delegerer sin myndighet etter forurensningsloven §43 til IUA Haugesund
region, jf. § 2 i vedtektene.

052/20 2.gangsbehandling Hemmingstad gård, felt B13 og B14 - Detaljregulering RL1793
KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Haugesund bystyre vedtar forslag til detaljregulering for Hemmingstad gård, RL1793 datert 17.09.20
med tilhørende bestemmelser datert 10.10.20. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens
§ 12-12.

05.11.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
Endring i bestemmelsene, foreslått av Tor Inge Eidesen, Senterpartiet
Pmu vedtar følgende endring i reguleringsbestemmelsene punkt 2.1
Egnet matjord skal gjenbrukes til f.eks. dyrkningshager innenfor planområdet og i nærområdet, eller
til nydyrking og jordforbedring hos aktive bønder.

Kommunedirektøren innstilling med tillegg fremmet av Eidesen (SP) ble enstemmig vedtatt
UFPM - 052/20 Vedtak:
Haugesund bystyre vedtar forslag til detaljregulering for Hemmingstad gård, RL1793 datert
17.09.20 med tilhørende bestemmelser datert 10.10.20. Vedtaket fattes i henhold til plan- og
bygningslovens § 12-12.
Med følgende tillegg:
Endring i reguleringsbestemmelsene punkt 2.1
Egnet matjord skal gjenbrukes til f.eks. dyrkningshager innenfor planområdet og i nærområdet,
eller til nydyrking og jordforbedring hos aktive bønder.
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053/20 Utleiedel i eksisterende bolig oppført før 2011
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Utvalg for plan og miljø ber om at følgende legges til grunn ved etablering av «utleieboliger»
· Dersom utleiedelen inneholder alle hovedfunksjoner, har egen inngang, for eksempel via
felles trapperom, vil den være å betrakte som en selvstendig boenhet, hvor krav til
brannskille, uteoppholdsareal mm vil gjøres gjeldende. Dette gjelder selv om det settes inn
dør mellom boenhetene.
· Fravik fra TEK17 kan påregnes i samsvar med kommunens veileder.

05.11.2020 Utvalg for plan og miljø
Behandling
utsettelsesforslag, foreslått av Karoline Sjøen Andersen, Høyre
Saken utsettes
Utsettelsesforslaget fikk 2 stemmer og falt
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (H og FRP)
UFPM - 053/20 Vedtak:
Utvalg for plan og miljø ber om at følgende legges til grunn ved etablering av «utleieboliger»
· Dersom utleiedelen inneholder alle hovedfunksjoner, har egen inngang, for eksempel via
felles trapperom, vil den være å betrakte som en selvstendig boenhet, hvor krav til
brannskille, uteoppholdsareal mm vil gjøres gjeldende. Dette gjelder selv om det settes
inn dør mellom boenhetene.
· Fravik fra TEK17 kan påregnes i samsvar med kommunens veileder.
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