Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Planutvalg
Møtested:

kommunestyresalen

Møtedato:

18.01.2012

Tidspunkt:

14:00 - 16:00

Til behandling:

Saksliste nr. 001/12 - 011/12

Medlemmer:
H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)
BR - Einar O. Midtbø (Medlem)
FRP - Hogne Bleie (Medlem)
KRF - Dag Almenning (Medlem)
SP - Asgeir Solheim (Medlem)
V - Marit Sætren (Medlem)
AP - Kristin Maurstad (Medlem)
V - Edvard Johan Iversen (Medlem)
H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)
Varamedlemmer: Ingen
Forfall:Ingen
Repr. Hogne Bleie møtte etter sak 002/12.
Av 9 medlemmer møtte: 9. Totalt frammøtte: 9
Fra administrasjonen møtte: rådmann Mosebakken, kommunalsjef Holvik, kommunalsjef Janson,
tjenesteleder Hjelle.
Underskrifter:

Morten Andreas Hagen

ordfører

Solbjørg M. Teige

form.sekr.

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

001/12

Godkjenning av møteprotokoll

002/12

Referatsaker

003/12

Dispensasjon frå kommuneplan for lokalitet Brunsvik 13841

004/12

Dispensasjon gbnr. 131/7 - Forlenging av privat veg på Kvalheim
Indre

005/12

Tiltak gbnr. 108/31

006/12

Dispensasjon fra kommuneplan - Fremtidig boligområde Myrane
Oksholen

007/12

Klage - Delingssak gbnr 142/3 - Flytebrygge Grindøy

008/12

Tiltak gbnr. 116/227 - Bamsebo eiendom gate 3 101 Vågsøy
kommune

009/12

Kommunedelplan for Helse- og omsorg i Vågsøy kommune 2012
- 2024

010/12

Planprogram Kommunedelplan Oppvekst 2012-2024

011/12

Revisjon av kommuneplan for Vågsøy 2012 - 2024

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Planutvalg
Endelig vedtak i:
planutvalget

18.01.2012
Arkivsaknr.:
12/58

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling

Møteboken godkjennes som den foreligger.

18.01.2012 Planutvalg
Møtebehandling:
Ingen merknader.

Votering

Enstemmig godkjend.
PU-001/12

Vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 30.11.2011. Tidligere utsendt.

Saksnummer

001/12
Saksansvarlig:
Solbjørg Myrhaug Teige

Vågsøy kommune
Sakspapir

Endelig vedtak i:
planutvalget

Arkivsaknr.:
12/57

Saksansvarlig:
Solbjørg Myrhaug Teige

Referatsaker

Rådmannens innstilling

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

18.01.2012 Planutvalg
Møtebehandling:

Det fremkom ikke merknader til referatsakene som foranlediget endringsforslag, men for ref.sak nr.
11. - Ny brakkerigg Øyna, ble det enighet om at det til neste møte i formannskapet skal legges
frem for formannskapet som byggherre en helhetlig plan/"grovskisse" for hva som skal gjøres.

Votering

Enstemmig.
PU-002/12

Vedtak:

Meldingene tas til etterretning som de foreligger.
For ref.sak nr. 11. - Ny brakkerigg Øyna, skal det til neste møte i formannskapet legges frem for
formannskapet som byggherre en helhetlig plan/"grovskisse" for hva som skal gjøres.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

1

Dok.ID

12/3

U

Dok.dato

Avsender/Mottaker

Tittel

06.01.2012

Referatsaker Planutvalget
18.01.2012

Referatsaker - Planutvalget
18.01.2012

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Planutvalg
Endelig vedtak i:
Planutvalget

Saksnummer

18.01.2012
Arkivsaknr.:
11/1551

003/12
Saksansvarlig:
Helge Berentzen Hjelle

Dispensasjon frå kommuneplan for lokalitet Brunsvik 13841

Rådmannens innstilling

Planutvalget gir dispensasjon fra kommuneplanen med bakgrunn i § 19 for
fortøyningsplassering i henhold til søknad fra Marine Harvest Norway AS datert den
12.10.11.

18.01.2012 Planutvalg
Møtebehandling:

Ingen merknader som foranlediget endringsforslag.

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
PU-003/12

Vedtak:

Planutvalget gir dispensasjon fra kommuneplanen med bakgrunn i § 19 for fortøyningsplassering i
henhold til søknad fra Marine Harvest Norway AS datert den 12.10.11.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Kommuneplanen / Arealdelen

Bakgrunn for saken
Marine Harvest Norway AS søker om dispensasjon fra kommuneplanen / arealdelen. Søknad
datert den 12.10.11.

Saksopplysninger / fakta
Marin Harvest har oppdrettslokalitet i Brunsvika i Vågsøy kommune, lokalitet nummer 13841.
Lokaliteten har ved søknad fått utvidet biomassen i 2007 og 2009. Ved søknaden i 2007 forelå det
godkjent fortøyningsplan som måler 160x400 meter, i dag benyttes bare en del av denne
fortøyningsplanen. Marine Harvest ønsker nå å ta i bruk hele fortøyningsplanen, en plan som viser

fortøyning ut over det som på kommuneplanen er vist til akvakultur og som er tatt i bruk for denne
lokaliteten. Vedlagt søknad med kart viser rimelig godt situasjonen.
Miljøavdelingen hos Fylkesmannen har ingen merknader til søknaden, epost datert den 29.11.11.
Sogn og Fjordane Fiskarlag har ingen merknad til søknaden, brev datert den 25.10.11. Kystverket
har heller ingen merknad til søknaden, brev datert den 24.10.11.

Vurdering / konsekvenser
Marine Harvest sin lokalitet i Brunsvika ligger i et område som på kommuneplanen er vist til dette
formål. I forbindelse av økt biomasse, godkjent i 2007 og 2009, er det behov for gjennomføring av
utarbeidet fortøyningsplan. En plan som krever dispensasjon fra kommuneplanen, da deler av
fortøyningen kommer uten for det området som er vist på planen til dette formål.
Ingen av de som har fått søknaden til uttalelse, Kystverket, Miljøavdelingen og Sogn og Fjordane
Fiskarlag, har merknader til at det blir gitt dispensasjon. Det er heller ikke kommet in merknader på
bakgrunn av utsendte nabovarsel.
Det har klart større fordeler en ulempe ved å gi dispensasjon i dette tilfellet.
Fordelene er store for å ivareta fiskehelse og miljø på en bedre måte, anlegget blir liggende i et
strømsterkt område. En vil også tro at bedre fortøyning også vil gi et sikrere og tryggere anlegg for
eventuelle skader i ekstremvær.
En anbefaler at dispensasjonen blir gitt.
Vedlegg:
Dok.nr
74597
77658
75438
75436

Tittel på vedlegg
Dispensasjonssøknad 12.10.2011.pdf
Vågsøy kommune - dispensasjon for fortøyning i Brunsvika - Marine Harvest
Ingen merknader vedr. dispensasjon for fortøyningsplassering i Brunsvik
Ingen merknader til søknad om dispensasjon i forb. med søknad av fortøyningssystem ved lokalitet Brunsvik 13841

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Planutvalg
Endelig vedtak i:
Planutvalget

18.01.2012
Arkivsaknr.:
11/1069

Saksnummer

004/12
Saksansvarlig:
Helge Berentzen Hjelle

Dispensasjon gbnr. 131/7 - Forlenging av privat veg på Kvalheim Indre

Rådmannens innstilling

Planutvalget gir dispensasjon fra kommuneplanen med bakgrunn i §19 for forlenging av
privat vei på gbnr.131 /7 i henhold til søknad datert den 30.05.11.
Det må utarbeides planer for selve byggeprosjektet som beskriver naturinngrep og estetisk
utforming av arbeidet. Dokumentasjon på godkjent utvidet bruk av avkjørsel til Fylkesveien
må fremlegges sammen med prosjektplaner.

18.01.2012 Planutvalg
Møtebehandling:

Ingen merknader som foranlediget endringsforslag.

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
PU-004/12

Vedtak:

Planutvalget gir dispensasjon fra kommuneplanen med bakgrunn i §19 for forlenging av privat vei
på gbnr.131 /7 i henhold til søknad datert den 30.05.11.
Det må utarbeides planer for selve byggeprosjektet som beskriver naturinngrep og estetisk
utforming av arbeidet. Dokumentasjon på godkjent utvidet bruk av avkjørsel til Fylkesveien må
fremlegges sammen med prosjektplaner.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Kommuneplanen /arealdelen

Bakgrunn for saken
Jarl Rune Hagen søker om dispensasjon fra kommuneplanen for å anlegge privat vei i LNFområde på gbnr. 131/7 på Kvalheim. Søknad datert den 30.05.11.

Saksopplysninger / fakta
Hagen søker om å få opparbeide privat vei på gbnr.131/7 på Kvalheim. Veien som er en
forlengelse av tidligere opparbeidet vei i området blir liggende i et område som på kommuneplanen
er vist som LNF-område. Veien blir liggende i et utmarks område og vil ikke komme i konflikt med
produktivt jordbruksområde.
Vedlagt søknad viser trasevalg.
Søknaden har vært oversendt Miljøavdelingen for uttalelse. Miljøavdelingen har på grunn av stor
saksmengde ikke mulighet til å gi utfyllende uttalelse til denne søknaden, epost datert 15.12.11.
Søknaden har også blitt oversendt til Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen som ikke har
avgjørende merknader mot at dispensasjon kan bli gitt, brev av 22.12.11. Den nye trassen vil bli
ca. 120 m.

Vurdering / konsekvenser
Veien som er tenk opparbeidet vil komme som erstatning for tidligere opparbeidet vei i området.
Den vil gi sikrere og enklere adkomst til området på vinterstid, samtidig som den vil gi veiutløsning
til ønsket areale.
Veien er en forlengelse av tidligere opparbeidet avkjørsel til området. Å opparbeide denne veien vil
gi langt flere fordelen en ulemper. Verken Miljøavdelingen eller Landbruksavdelingen hos
Fylkesmannen har avgjørende merknader til dispensasjon og bygging av den omsøkte vei.
Denne behandling omhandler kun dispensasjon fra kommuneplanen for bygging i LNF-område.
Søker må utarbeide planer for selve byggeprosjektet som beskriver naturinngrep og estetisk
utforming av arbeidet. Arbeidet krever også ansvarlig utførende.
Dokumentasjon på utvidet bruk av avkjørsel til Fylkesveien må fremlegges sammen med
prosjektplaner. En anbefaler at dispensasjon blir gitt.

Vedlegg:
Dok.nr
68277
68278
79218
78781

Tittel på vedlegg
Søknad om dispensasjon gbnr. 131/7 - Forlenging av privat veg på Kvalheim Indre
Situasjonskart
Dispensasjon - uttale - Forlenging av privat veg på Kvalheim Indre gbnr. 131/7
Vågsøy kommune - dispensasjon - forlenging av privat veg på gbnr. 131/7 Kvalheim Indre

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Planutvalg
Endelig vedtak i:
Planutvalget

Saksnummer

18.01.2012
Arkivsaknr.:
11/1808

005/12
Saksansvarlig:
Helge Berentzen Hjelle

Tiltak gbnr. 108/31

Rådmannens innstilling

Planutvalget gir dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Tennebø,
revidert den 06.05.91, med bakgrunn i § 19 for oppføring av garasje på gbnr:108/31 i
henhold til søknad datert den 29.11.11.

18.01.2012 Planutvalg
Møtebehandling:

Ingen merknader som foranlediget endringsforslag.

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
PU-005/12

Vedtak:

Planutvalget gir dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for Tennebø,
revidert den 06.05.91, med bakgrunn i § 19 for oppføring av garasje på gbnr:108/31 i henhold til
søknad datert den 29.11.11.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Reguleringsplan Tennebø med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Bakgrunn for saken
Øystein Solheim søker om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for
Tennebø datert den 06.02.76, revidert den 06.05.91. Søknad datert den 29.11.11.

Saksopplysninger / fakta
Øystein Solheim ønsker å føre opp garasje på sin eiendom gbnr: 108/31 på Tennebø.
garasjen som er tenkt oppført har en grunnflate på 58,4 m2. Reguleringsbestemmelsenes § 27
beskriver en max størrelse på på 50 m 2.

Solheim søker om dispensasjon fra denne bestemmelsen for oppføring av garasjen.
Garasjen blir liggende 3 m fra eiendomsgrense, men 9 m fra nærmeste bygg. Utnyttingsgraden av
eiendommen er lav også etter at den nye garasjen er oppført.

Vurdering / konsekvenser
Garasjen som skal oppføres er frittliggende, frittliggende garasje kan ved forskrift plasseres helt i
eiendomsgrense, derfor er avstanden på 3 m fra eiendomsgrense ikke noe tema.
Reguleringsplanen for Tennebø er over 20 år siden revidering, den har følgelig ikke blitt justert i
henhold til den trend som er når det gjelder å bygge garasjer. En ønsker i dag å bygge garasjer
som har plass til noe mer en bare en bil, derfor ser en også at garasjene blir noe større en hva
som var tilfelle da planen for Tennebø ble utarbeidet.
På gbnr 108/31 er det rikelig med plass å ta av, utnyttingsgraden blir lav selv med den planlagte
garasjen oppført på parsellen. Fordelene for dispensasjon er langt større i dette tilfellet en
ulempene. En anbefaler derfor at det blir gitt dispensasjon for oppføring av den omsøkte garasje.

Vedlegg:
Dok.nr
77698
77703
77704

Tittel på vedlegg
Dispensasjonssøknad
Situasjonskart
Tegninger

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Planutvalg
Endelig vedtak i:
Planutvalget

18.01.2012
Arkivsaknr.:
11/1485

Saksnummer

006/12
Saksansvarlig:
Helge Berentzen Hjelle

Dispensasjon fra kommuneplan - Fremtidig boligområde Myrane
Oksholen

Rådmannens innstilling

Planutvalget gir ikke dispensasjon med bakgrunn i § 19 for bruk av industri
/forretning/kontor/lager- areale til boligareale på gbnr: 108 i henhold til søknad fra Sølvberg
Bygg AS datert den 17.11.11.
Saken blir å vurdere i forbindelse med rullering av kommuneplan/arealdelen.

18.01.2012 Planutvalg
Møtebehandling:

KrF v/repr. Dag Almenning fremmet følgende forslag:
"Planutvalget vedtar at det vert gjeve dispensasjon for å bruke omsøkt areale til boligareale."

Votering

Ved alternativ votering over rådmannens innstilling og forslaget fra KrF v/repr. Almenning, ble
rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer avgitt for forslaget fra KrF v/repr.
Almenning.
PU-006/12

Vedtak:

Planutvalget gir ikke dispensasjon med bakgrunn i § 19 for bruk av industri /forretning/kontor/lagerareale til boligareale på gbnr: 108 i henhold til søknad fra Sølvberg Bygg AS datert den 17.11.11.
Saken blir å vurdere i forbindelse med rullering av kommuneplan/arealdelen.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Kommuneplanen / Arealdelen

Bakgrunn for saken
Vestlands Hus / Sølvberg Bygg AS søker om dispensasjon fra kommuneplanen/arealdelen,
søknad datert den 17.11.11.

Saksopplysninger / fakta
Sølvberg Bygg AS søker om dispensasjon etter § 19 i plan- og bygningsloven for utnyttelse av
industri/forretning/kontor/lager areale til boligareale.
Arealet som i kommuneplanen er vist som industri/forretning/kontor/lager ligger på gbnr: 108
Okshola-Myrane, på sør-vest siden av riksveien like vest for Skavepoll Skole/Skavepoll
Barnehage.
Dette området var i reguleringsplan fra 1997 regulert til boligområde. Et boligområde som ville få
en meget dårlig utnyttelse i og med at byggelinjeavstanden til riksveien var på 50 m fra midt av
riksvei.
Området som en ønsker å nytte i henhold søknaden er på ca. 17 daa.
Søknad med kart som beskriver ønsket endring følger saken.

Vurdering / konsekvenser
Dette området ble ved opparbeiding av kommuneplanen forandret fra boligområde (regulering av
1997) til industri/forretning/kontor/lager. Som boligareale var arealet vist med en byggelinjeavstand
til midt av riksvei på 50 m, noe som fører til dårlig utnyttelse av arealet. Byggelinjeavstanden kan
være en medvirkende årsak til denne bruksendringen ved opparbeiding av kommuneplanen.
Området som søknaden omhandler er på ca. 17 daa, et område som ligger inntil riksveien og vil ha
fordeler og ulemper som boligområde ved sin plassering. Flest ulemper ved utnytting ved stor
byggelinjeavstand, støy fra kjøretøy og avkjørsel.
En er nå i gang med rullering av kommuneplanen, det er derfor rimelig at bruken av et så stort
område (ca.17 daa) blir vurdert i forbindelse med dette arbeidet.
Derfor anbefaler en at det ikke blir gitt dispensasjon i dette tilfelle, men at saken blir vurdert i
forbindelse med rullering av kommuneplanen/arealdelen.
Vedlegg:
Dok.nr
77033
77036

Tittel på vedlegg
Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for utnyttelse av område 13 Myrane Oksholen til fremtidig boligområde
Kart

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg
Nr

T

Dok.dato

Avsender/Mottaker

1

I

17.11.2011

Vestlands HUS Måløy
Sølvberg Bygg AS

2

I

14.12.2011 Sølvberg Bygg AS

Tittel
Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for
utnyttelse av område 13 Myrane Oksholen til
fremtidig boligområde
Nabovarsel

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Planutvalg
Endelig vedtak i:
Planutvalget

Saksnummer

18.01.2012
Arkivsaknr.:
11/1073

007/12
Saksansvarlig:
Helge Berentzen Hjelle

Klage - Delingssak gbnr 142/3 - Flytebrygge Grindøy

Rådmannens innstilling

Planutvalget opprettholder sitt vedtak i sak 59/11, klage fra Miljøavdelingen for
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane datert den 29.11.11 og fra Rune Solibakke 28.11.11 taes
ikke til følge.

18.01.2012 Planutvalg
Møtebehandling:

Sp v/repr. Asgeir Solheim fremmet sitt forslag fra sak 059/11 i planutvalget:
" Planutvalget gir ikke dispensasjon med bakgrunn i §19 for deling av eiendom for naust i
LNF - området på Grindøy, gbnr: 142/3 som omsøkt i søknad datert 24.06.11.
Etablering av naustområde tas opp til vurdering i den nye kommuneplanen/arealdelen."

Votering

Ved alternativ votering over rådmannens innstilling og forslaget fra Sp v/repr. Solheim, ble
rådmannens innstilling vedtatt med 6 stemmer mot 3 stemmer avgitt for forslaget fra Sp v/repr.
Solheim.
PU-007/12

Vedtak:

Planutvalget opprettholder sitt vedtak i sak 59/11, klage fra Miljøavdelingen for Fylkesmannen i
Sogn og Fjordane datert den 29.11.11 og fra Rune Solibakke 28.11.11 taes ikke til følge.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Kommuneplanen/arealdelen
Forvaltningsloven § 28
Plan- og bygningsloven § 15

Bakgrunn for saken
Miljøavdelingen hor Fylkesmannen i Sogn og Fjordane klager vedtak i planutvalget sak 59/11,
klage datert den 29.11.11.
Brev/klage fra Rune Solibakke eier av gbnr: 142/2, datert den 28.11.11..

Saksopplysninger / fakta
Miljøavdelingen hor Fylkesmannen i Sogn og Fjordane klager vedtak i planutvalget sak 59/11
vedrørende dispensasjon vedrørende deling av tomt for naust og flytebrygge på gbnr 142/3, klage
datert den 29.11.11.
Planutvalget gjorde følgende vedtak i sak 59/11, etter at det ble satt frem flere benkeforslag som
gikk på tvers av innstillingen.
"Planutvalget gir dispensasjon som omsøkt i søknad fra Leif-Willi Aga Larsen og Leila- Kristin
Kristiansen. Planutvalget mener at tiltaket ikke har vesentlige negative samfunnsmessige
konsekvenser."
Dette ble vedtatt med 6 stemmer for og 3 stemmer i mot.
Mindretallet stemte for et forslag fra Asgeir Solheim, mens rådmannens forslag fikk ingen stemmer.
Klagen fra miljøavdelingen følger vedlagt.
I tillegg til denne klagen har også Rune Solibakke, som er eier av gbnr: 142/2 og nabo, klaget på
vedtaket i brev datert den 28.11.11

Vurdering / konsekvenser
Klagen fra Miljøavdelingen går ikke imot bygging av naust og plassering av flytebrygge dersom
dette skjer i tilknytning til alt viste områder for slik bebyggelse, men en går i mot deling av ny tomt i
strandlinjen for oppføring av naust og flytebrygge, og derved opprettelse av enda et naustområde
på øya i tillegg til de tre som alt er etablert.
Miljøavdelingen hadde rimelig sterke føringer for en slik løsning i sin uttallese til søknaden, brev
datert den 31.08.11, før dispensasjonssøknaden ble behandlet.
I klagen fremfører Miljøavdelingen de samme argument som ble gjort i uttalelsen til behandlingen
av dispensasjonen.
Klagen fra Rune Solibakke, som er eier av gbnr: 142/2 og nabo, går også på noe av det samme
som kommer frem i klagen fra Miljøavdelingen. I denne klagen gir Solibakke utrykk for at han ikke
er negativ til at en skal få bygge naust, men at det skal skje i alt planlagte fellesområder for slik
bebyggelse. Men Solibakke krever også fjerning av plassert lita sjøbu og kai på fellesareale og
utmark. Denne sjøbua og kaien er ikke en etablering med tilknytning til søknaden, men er tidligere
etablert av eier av gbnr.142/3.
Nytt moment i tillegg til de en hadde ved behandling av dispensasjonsbehandlingen er at nabo og
eier av gbnr 142/2 Rune Solibakke også klager på vedtaket.
Administrasjon har faglige grunner for å avslå søknaden, implisitt ta klagen til følge. Men
rådmannen velger å legge vekt på de politiske signalene.

Vedlegg:
Dok.nr
77713
77657
72088
68399

Tittel på vedlegg
Klage på vedtak om løyve til frådeling av tomt til flytebryggje og framtidig naust på gbnr. 142/3 Grindøy i Vågsøy
kommune
Frådeling tomt gbnr. 142/3 Grindøy
Fråsegn til søknad om dispensasjon frå pbl § 1-8 og kommuneplanen for frådeling av tomt til flytebrygge og framtidig
naust på gbnr. 142/3 Grindøy i Vågsøy kommune.
Kart Grindøy

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utvalg m.m.

Møtedato

Planutvalg
Endelig vedtak i:
Planutvalget

Saksnummer

18.01.2012
Arkivsaknr.:
11/137

008/12
Saksansvarlig:
Helge Berentzen Hjelle

Tiltak gbnr. 116/227 - Bamsebo eiendom gate 3 101 Vågsøy kommune

Rådmannens innstilling

Planutvalget gir dispensasjon med bakgrunn i § 19 tillatelse til bruksendring av gbnr 116/227
i Måløy fra offentlig område til boligområde.
Revidering og forandring av planstatus for gbnr 116/227 fra offentlig område til boligområde
gjøres ved revidering av kommuneplanen /arealdelen.

18.01.2012 Planutvalg
Møtebehandling:

Rådmann Mosebakken trakk i møtet siste setning i rådmannens innstilling.

Votering

Ved votering ble rådmannens endrede innstilling enstemmig vedtatt.
PU-008/12

Vedtak:

Planutvalget gir dispensasjon med bakgrunn i § 19 tillatelse til bruksendring av gbnr 116/227 i
Måløy fra offentlig område til boligområde.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Kommuneplanen / Arealdelen for Måløy

Bakgrunn for saken
Hermund Skaar søker om dispensasjon fra kommuneplanen, søknad datert den 14.11.11.

Saksopplysninger / fakta
Hermund Skaar søker på vegne av Vegard Dalelv om dispensasjon fra kommuneplanen for gbnr
116/227. Eiendommen gbnr 116/227 er på reguleringsplan/kommuneplanen vist som offentlig
område, med formål barnehage og har en størrelse på 1,5 daa. Tidligere var det Måløy Husmorlag
som eide eiendommen og som drev barnehagen, en barnehage som for lengst er nedlagt.

Etter at barnehagen ble nedlagt ble eiendommen solgt til Vegard Dalelv med den forutsetning at
bygningen kunne brukes som bolig, noe 1.etasje har vært nyttet til over en tid nå.
En ønsker nå å ominnrede hele bygget til bolig og søker derfor om dispensasjon fra den gjeldende
kommuneplan for å kunne utføre dette arbeidet.

Vurdering / konsekvenser
Denne eiendommen ble kjøpt fra Måløy Husmorlag med den forutsetning at den kunne benyttes til
bolig, etter at barnehagen ble lagt ned for mange år siden. Bygget har delvis vært nyttet til bolig i
en tid nå selv om den formelle bruksendring ikke har vært behandlet tidligere. Nå ønsker en å
omarbeide bygget til bolig og da må den formelle bruk være i orden, før at dette arbeidet fullføres.
Arealet er på kommuneplanen vist som offentlig areale med formål barnehage, derfor søker en om
dispensasjon fra planen for å starte arbeidet med bruksendringen. Tiden som barnehage i dette
område er for alltid over og det er rimelig klart og naturlig at arealet i fremtiden er bolig areale.
Eiendommen ligger omkranset av boliger, men også av en skole med rimelig store grøntareale og
lekeareale som ball løkke med kunstgress. En har hatt muntlig kontakt med Miljøavdelingen om
de ønske å uttale seg i forbindelse med denne søknaden, noe de ikke ønsker.
Ved å gi dispensasjon vil en kunne utføre bruksendringen umiddelbart uten videre forsinkelse.
En vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er langt større en ulempene i dette tilfelle.
En anbefaler derfor at det blir gitt dispensasjon til bruk av eiendom gbnr116/227 til boligformål.
Revidering av kommuneplanen er i gang, den nødvendige revidering og forandring av planstatus
for gbnr 116/227 fra offentlig område til boligområde gjøres ved revidering av kommuneplanen
/arealdelen.
Det er kun dispensasjon som behandles i denne behandlingen, den bygningstekniske
bruksendringen blir behandlet ved delegert myndighet etter at dispensasjon eventuelt er gitt.

Vedlegg:
Dok.nr
77194
75535
75692

Tittel på vedlegg
Dispensasjonssøknad gbnr. 116/227
Situasjonskart
Hustegninger

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utval m.m.

Møtedato

Arbeidsmiljøutvalg
Helse-og omsorgsutvalg
Eldrerådet
Planutvalg

Endeleg vedtak i:
Utval for plansaker

16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
18.01.2012

Arkivsaknr.:
09/2223

Saksnummer

003/12
005/12
003/12
009/12

Saksansvarleg:
Jeanette Jensen

Kommunedelplan for Helse- og omsorg i Vågsøy kommune 2012 - 2024

Rådmannen si innstilling

Framlegg til Kommunedelplan for Helse og omsorg i Vågsøy 2012-2024, datert
22.12.2011, vert lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker. Jf. PBL, § 11-14.

16.01.2012 Arbeidsmiljøutvalg
Møtebehandling:

Ingen merknader som medførte endringsforslag

Votering

Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedtatt
AMU-003/12

Vedtak:

Framlegg til Kommunedelplan for Helse og omsorg i Vågsøy 2012-2024, datert 22.12.2011, vert
lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker. Jf. PBL, § 11-14.

16.01.2012 Helse-og omsorgsutvalg
Møtebehandling:

Rådmannen v/tjenesteleder Jeanette Jensen orienterte om framlegg til kommunedelplan og
planprosessen frem til et ferdig framlegg og hun svarte på spørsmål. Det nyvalgte eldrerådet var
med på gjennomgangen av framlegget til plan og fikk også komme med spørsmål. Kommunalsjef
Tone Holvik påpekte at det er viktig å få frem innspel til planen i høringstida.

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

HS-005/12

Vedtak:

Framlegg til Kommunedelplan for Helse og omsorg i Vågsøy 2012-2024, datert
22.12.2011, vert lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker. Jf. PBL, § 11-14.

16.01.2012 Eldrerådet
Møtebehandling:

Eldrerådet møtte på møtet i helse- og omsorgsutvalget samme dag der kommunalsjef Jeanette
Jensen hadde gjennomgang av plandokumentet. Også eldrerådets medlemmer fikk anledning til å
stille spørsmål i dette møtet.
Eldrerådet behandlet deretter saken i eget møte. Det fremkom ikke merknader som foranlediget
endringsforslag. Eldrerådet vil se nærmere på planen når den blir lagt ut til høring.

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
ER-003/12

Vedtak:

Framlegg til Kommunedelplan for Helse og omsorg i Vågsøy 2012-2024, datert
22.12.2011, vert lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker. Jf. PBL, § 11-14.

18.01.2012 Planutvalg
Møtebehandling:

Utskrift av saken som viste behandlingen i de ulike utvalg ble fremlagt i møtet.
Kommunalsjef Jeanette Jensen orienterte om planen og svarte på spørsmål.

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
PU-009/12

Vedtak:

Framlegg til Kommunedelplan for Helse og omsorg i Vågsøy 2012-2024, datert
22.12.2011, vert lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker. Jf. PBL, § 11-14.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Lov om folkehelsearbeid, 1.1.2012
Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. 1.1.2012
Lov om pasientrettigheter, 1999.
Lov om helsepersonell m.v. 1.1.2001
Lov om barnevernteneste, 1.1.1993
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, 1.1.1970
Lov om planlegging og byggesaksbehandling, 1.7.2009
Kommuneplan 2002-2014
Plan for psykisk helse i Vågsøy 2007-2010
Bustadsosial handlingsplan 2009-2012

Planstrategi og planprogram for revisjon av kommuneplanen 2012-2024

Bakgrunn for saka
Helse- og omsorgsutvalet vedtok i sak 033/09 den 15.09.2009 å starte opp arbeidet med ny helseog omsorgplan for perioden 2011 – 2022.
Rådmannen legg fram Kommunedelplan for helse og omsorg i Vågsøy kommune 2012-2014,
datert 22.12.2011, for vedtak om offentleg ettersyn i tråd med pbl § 11-14.

Saksopplysningar / fakta
Planframlegget er utarbeidd tverrfagleg og med høg grad av brukarmedverknad. Planarbeidet har
vert gjennomført i tre hovudfasar:
1. Innleiande fase der Ressurssenteret for omsorgstenester var innleigd. I denne fasen var
det fokus på opplæring i prosjektarbeid til alle deltakarane i arbeidsgruppene. Det vart
utarbeidd prosjektmalar for delproprosjekta og hovudprosjektet.
2. Delprosjektfase der 7 grupper samansett av brukarrepresentantar, fagpersonar og
tillitsvalte utarbeidde delrapportar innanfor områda; Delprosjekt utviklingshemma,
Delprosjekt born og unge, Delprosjekt rehabilitering, Delprosjekt demens, Delprosjekt
beredskap, kvalitet og samhandling, Delprosjekt psykisk helsearbeid og rus og Delprosjekt
omsorgstenester.
3. Hovudprosjektfase der ei tverrfagleg arbeidsgruppe med tillitsvalte utarbeidde
kommunedelplanen. Det vart i hovudprosjektet brukt mykje tid på å fullføre og oppsummere
delprosjekta.
Planframlegget skal leggast ut til offentleg ettersyn i 6 veker før planen på nytt skal handsamast av
helse- og omsorgsutvalet og endeleg vedtakast av kommunestyret.
For å sikre medverknad og få innspel til planframlegget skal planen, i samband med denne
høyringa, gjerast kjent på ulike arena:

Formålet med planarbeidet er å ha eit langsiktig perspektiv på kvalitet og kapasitet i tenestetilbodet
innanfor helse og omsorg. Dei sentrale statlege føringane på å styrke folkehelsearbeidet,
førebygging, tidleg intervensjon, tverrfagleg samarbeid, rehabilitering, omsorgsteknologi,
brukarmedverknad og samarbeid med nettverket til brukaren, private aktørar og lag og
organisasjonar er lagt til grunn for planarbeidet.
Visjonen i planen er helse i alt vi gjer og omsorg eit felles ansvar. Vi må ha som mål at alle tek
ansvar for eiga helse, planlegging og tilrettelegging av eigen bustad og aktiv sosial deltaking i
lokalsamfunnet. Tenestene må ytast på best effektive omsorgsnivå, der vi fokusere på kva den
einskilde meistrar og kva mål ein kan sette for eigenmeistring. Vi skal legge til rette for at den
einskilde vert bevisst på og nyttar eigne ressursar.
Vågsøy kommune har ein høg del eldre over 80 år og det er ei auke i talet eldre framover.
Kommunen har utfordringar knytt til demens, unge med ulike utfordringar, styrke tenestetilbodet
innanfor rus- og psykiatriomsorg. Det er ein høg del brukarar som er under 67 år og som får
omfattande bistand frå heimetenesta.
Vågsøy kommune la tidleg om tenestetilbodet frå høg institusjonsdekning til alternative døgntilbod
og heimebaserte teneste, for å kunne gje flest mogleg tilpassa teneste i eigen heim. Vågsøy
kommune har difor ei låg dekningsgrad med institusjonsplassar og heildøgn omsorgsbustader.
Med eit aukande tal eldre og andre som treng tenestetilbod har kapasitet på dei ulike omsorgsnivåa
vert eit av hovudfokusa i tillegg til strategiar for kvalitetsutvikling.

Dei viktigaste sentrale grepa i planen er:
Auka dekningsgrad for bemanna omsorgsbustader
Yte tenester på lågast mogleg omsorgsnivå (BEON)
Førebygging, tidleg innsats og aktiv omsorg
Kvalitetsutvikling, kompetanse og rekruttering
Brukartilpassa heilskaplege tenester

•
•
•
•
•

Vurdering / konsekvensar
Planframlegget er bygd på dei statlege føringane som er gitt gjennom samhandlingsreforma og
andre stortingsmeldingar og rettleiarar som ein finn i kap.3 i planen.
Vågsøy kommune har fokus på service og god tenesteyting. Utfordringane våre ligg i auka vekt på
førebygging, samhandling, fokus på eigenmeistring og bruk av omsorgsteknologi.
Arbeidet med planen har vert ein kompetansebyggande prosess som har gitt dei ulike
tenesteleiarane ei heilskapleg forståing av utfordringar som vi skal løyse saman.
Vedlegg:
Kommunedelplan for Helse og omsorg i Vågsøy kommune 2012-2024
Uprenta vedlegg:
Delprosjekt utviklingshemma
Delprosjekt born og unge
Delprosjekt rehabilitering
Delprosjekt demens
Delprosjekt beredskap, kvalitet og samhandling
Delprosjekt psykisk helsearbeid og rus
Delprosjekt omsorgstenester.
Vedlegg:
Dok.nr
79779
79780
79781
79782
79783
79784
79785
79786

Tittel på vedlegg
Kommunedelplan Helse- og omsorg 2012 - 2024 - Framlegg til vedtak.pdf
Sluttrapport - Delprosjekt Barn og unge.pdf
Sluttrapport - Delprosjekt Beredskap.pdf
Sluttrapport - Delprosjekt Demens, kognitiv svikt.pdf
Sluttrapport - Delprosjekt Omsorg.pdf
Sluttrapport - Delprosjekt Psykisk funksjonshemma.pdf
Sluttrapport - Delprosjekt Psykisk helsearbeid og rus.pdf
Sluttrapport - Delprosjekt Rehabilitering.pdf

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg
Nr

T

Dok.dato

Avsender/Mottaker

2

U

29.09.2009 39 mottakere...

3
4
5

U
I
U

7

I

6

I

8

U

9

U

12.10.2009 39 mottakere...
08.12.2009 Arne Osvald Åsebø
27.04.2010 Fjordenes Tidende
Mette Flåten Refsnes 04.05.2010
verneombud
Mette Flåten Refsnes 04.05.2010
verneombud
Mette Flåten Refsnes 25.05.2010
verneombud
Måløy vidaregåande
23.09.2011
skule

Tittel
Oppstart av planarbeid - Helse- og omsorgsplan
for perioden 2011 - 2022
Innkalling til seminar 12.11.2009
Referat RO-møte 12.11.09
Bestilling av annonse
Spørsmål om kriseplaner
Spørsmål om kriseplaner
Spørsmål om kriseplaner
Helse- og omsorgsplan for perioden 2011 - 2022

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utval m.m.

Møtedato

Arbeidsmiljøutvalg
Oppvekst- og kulturutvalg
Planutvalg

Endeleg vedtak i:
Kommunestyret

Saksnummer

16.01.2012
17.01.2012
18.01.2012

Arkivsaknr.:
12/35

004/12
003/12
010/12

Saksansvarleg:
Tone Holvik

Planprogram Kommunedelplan Oppvekst 2012-2024

Rådmannen si innstilling

Planprogram for Kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune 2012-2024, datert
05.01.12, vert i medhald av PBL § 4.1 vedteke lagt ut til offentleg ettersyn

16.01.2012 Arbeidsmiljøutvalg
Møtebehandling:

Ingen merknader som medførte endringsforslag

Votering

Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedtatt
AMU-004/12

Vedtak:

Planprogram for Kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune 2012-2024, datert 05.01.12,
vert i medhald av PBL § 4.1 vedteke lagt ut til offentleg ettersyn

17.01.2012 Oppvekst- og kulturutvalg
Møtebehandling:
Kommunalsjef Tone Holvik orienterte.

Medlemmene i oppvekst- og kulturutvalget diskuterte rådmannens forslag til innstilling og det
arbeidet som er gjort i forbindelse med forslag til planprogram kommunedelplan Oppvekst 20122024. En må sørge for at ingen blir glemt i denne prosessen men at alle parter blir ivaretatt.
Leder i oppvekst- og kulturutvalget Jonny Almenning mente at hovedprosjektgruppen er for lite
sammensatt og kom med følgende tillegg til rådmannens forslag: ”Prosjektgruppen bør også bestå
av 1 representant fra Ungdomsrådet/elevråd og 1 foreldrepresentant til. I tillegg bør en få på plass
en Visjon for arbeidet som nå skal gjøres.

AP v/repr. Frode F. Kupen fremmet forslag om 1 representant fra private barnehager og 1
foreldrerepresentant fra samarbeidsutvalg i hovedprosjektgruppen også. En bør ha mer
involvering av politikerne i dette arbeidet gjennom informasjon i flere kommunestyremøter.
SP v/repr. Terje Kolseth sa at tidspunktet for høring fra 08.06.2012 – 15.08.2012 er et uheldig
tidspunkt da det er ferietid. I tillegg ønsket han mer tallmateriale når det gjelder fødselstall for de
enkelte kretsene i kommunen, inn i tallmaterialet i planarbeidet.
Kommunalsjef Tone Holvik foreslo at oppvekst- og kulturutvalget kom med forslag om Visjon på
neste møte i utvalget. I tillegg kommenterte Holvik at utsettelse av frist for høring vil føre til at en
ikke vil rekke budsjettbehandling, så høringsfristen må holdes. Det vil bli opprettet arbeidsgrupper
for de forskjellige temaene i planprogrammet.
Etter drøfting i utvalget ble det enighet om følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:
”2.1. Organisasjonsplan – Tilleggsmedlemmer Hovedprosjektgruppe
1 representant fra Ungdomsråd
1 foreldrerepresentant til (flerkulturell)
1 representant fra private barnehager
2.3 Framdrift:
Saken opp til orientering 1-2 ganger i kommunestyremøter i tillegg.
8. Innsatsområde
Nytt punkt:

Psykososialt miljlø

9. Prosjektorganisering:
Mandat (Spesielle premisser:) endres til:
Hovudprosjektet står fritt til å knytte til seg andre fagfolk / rådgivarar innanfor tilgjengelege
økonomiske rammer”.

Votering

Det ble votert over rådmannens innstilling med tillegg av fremforhandlet endringsforslag fra
oppvekst- og kulturutvalget og dette ble enstemmig vedtatt.
OK-003/12

Vedtak:

Planprogram for Kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune 2012-2024, datert 05.01.12,
vert i medhald av PBL § 4.1 vedteke lagt ut til offentleg ettersyn med følgjande endringer:
”2.1. Organisasjonsplan – Tilleggsmedlemmer Hovedprosjektgruppe
1 representant fra Ungdomsråd
1 foreldrerepresentant til (flerkulturell)
1 representant fra private barnehager
2.3 Framdrift:
Saken opp til orientering 1-2 ganger i kommunestyremøter i tillegg.
8. Innsatsområde
Nytt punkt:

Psykososialt miljø

9. Prosjektorganisering:
Mandat (Spesielle premisser:) endres til:
Hovudprosjektet står fritt til å knytte til seg andre fagfolk / rådgivarar innanfor tilgjengelege
økonomiske rammer”.

18.01.2012 Planutvalg
Møtebehandling:

Kommunalsjef Tone Holvik orienterte om planen og svarte på spørsmål.
AP v/repr. Kristin Maurstad fremmet følgende tillegg til pkt. 2.1: "Barnas representant til utvalg for
plansaker."

Votering

Rådmannens innstilling med tillegget OK-utvalget og fra Ap v/repr. Kristin Maurstad ble enstemmig
vedtatt.
PU-010/12

Vedtak:

Planprogram for Kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy kommune 2012-2024, datert 05.01.12,
vert i medhald av PBL § 4.1 vedteke lagt ut til offentleg ettersyn med følgjande endringer:
”2.1. Organisasjonsplan – Tilleggsmedlemmer Hovedprosjektgruppe
1 representant fra Ungdomsråd
1 foreldrerepresentant til (flerkulturell)
1 representant fra private barnehager
Barnas representant til utvalg for plansaker.
2.3 Framdrift:
Saken opp til orientering 1-2 ganger i kommunestyremøter i tillegg.
8. Innsatsområde
Nytt punkt: Psykososialt miljø
9. Prosjektorganisering:
Mandat (Spesielle premisser:) endres til:
Hovudprosjektet står fritt til å knytte til seg andre fagfolk / rådgivarar innanfor tilgjengelege
økonomiske rammer”.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Barnehagelov med forskrifter
Rammeplan for innhald og oppgåver i barnehagen
Formålsparagraf for barnehagen 2010
Opplæringslova med forskrifter
Læreplanverket
Forskrift om Miljøretta Helsevern i barnehage og skule
St. meld. 18 (2010–2011)Læring og fellesskap. Tidlig innsats og gode læringsmiljøer for barn, unge
og voksne med særlige behov
St. meld. 22 (2010 – 2011) Motivasjon – Mestring – Muligheter, Ungdomstrinnet
St.meld. nr. 16 (2006-2007) ”…..og ingen stod igjen”

St. meld. nr. 31 (2007-2008) ”Kvalitet i skolen”
St. meld. nr. 41 (2008-2009) ”Kvalitet i barnehagen”
St. meld. nr. (2009-2010) ”Tid til læring” (Oppfølging av Tidsbruksutvalets rapport
NOU 2009:18 ”Rett til læring” (Betre læring for barn, unge og vaksne med særskilte behov)
NOU 2009:22 ”Det du gjør, gjør det helt” (Betre samordning av tenester for utsette barn)
NOU 2010:7 ”Mangfold og mestring” (Fleirspråklege, born, unge og vaksne i opplæringssystemet.)
Lov om folkehelsearbeid (folkehelselova)
Lov om kommunale helse- og omsorgstenester m.m. (helse og omsorgstenestelova)
Kulturlova
Lov om barnevernteneste
Lov om folkebibliotek
Kommuneplan 2002-2014
Planstrategi og planprogram fro revisjon av kommuneplanen 2012-2024
Handlingsprogrammet 2012-2015
Utkast til kommunedelplan for helse og omsorg

Bakgrunn for saka
Kommunestyret i Vågsøy har vedteke å starte opp arbeidet med kommunedelplan for skule.
Gjennom handlingsprogrammet er dette endra til at ein skal utarbeide Kommunedelplan for skule
og barnehage, kvalitet og struktur. For å kunne lage ein kommunedelplan som omhandlar kvalitet
for skule og barnehage må støttefunksjonane inkluderast. Det er difor valt å gje planen eit meir
dekkande namn, Kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy.

Saksopplysningar / fakta
I samsvar med plan- og bygningslova er det utarbeidd eit planprogram som grunnlag for
planarbeidet. Planprogrammet avklarar målsetting, rammer og premissar for planarbeidet og
skildrar aktuelle innsatsområde, utgreiingsbehov, framdriftsplan og korleis ein vil legge opp til
medverknad i planprosessen.
Det vert vist til vedlagt dokument planprogram for kommunedelplan for oppvekst i Vågsøy 20122024, datert 5.01.2012.

Vurdering / konsekvensar
Vågsøy kommune har ikkje kommunedelplan for oppvekstområdet. Dette er det stort behov for å få
på plass. Det er viktig å få til ei plan bygd på brei involvering, der både kvalitet, struktur og
tilgjengelege økonomiske rammer er vektlagt.
Det viktig med fokus på tidleg innsats, kvalitetsutvikling, kompetanse og rekruttering, heilskapleg
tilbod og struktur i framtida.
Kommunen har ein svært utfordrande økonomisk situasjon i åra framover. Dette set krav til ei
kommunedelplan som tek utfordringane i kommunen på alvor, har brei inkludering og er
framtidsretta i sine tilrådingar.
Med bakgrunn i dette rår rådmannen til at planprogram for kommunedelplan oppvekst vert lagt ut til
offentleg ettersyn.
Vedlegg:
Dok.nr
79860

Tittel på vedlegg
Planprogram kommunedelplan oppvekst 2012 - 2024.pdf

Vågsøy kommune
Sakspapir
SAKSGANG
Styre, råd, utval m.m.

Møtedato

Planutvalg
Endeleg vedtak i:
Planutval

Saksnummer

18.01.2012
Arkivsaknr.:
11/229

011/12
Saksansvarleg:
Janne Midtbø

Revisjon av kommuneplan for Vågsøy 2012 - 2024
Rådmannen si innstilling

Planutvalet tek til etterretning framlegg til arbeidsopplegg og framdriftsplan for arbeidet med
revisjon av Kommuneplanen for Vågsøy 2012-2024.

18.01.2012 Planutvalg
Møtebehandling:

Det fremkom ikke merkander som medførte endringsforslag.

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
PU-011/12

Vedtak:

Planutvalet tek til etterretning framlegg til arbeidsopplegg og framdriftsplan for arbeidet med
revisjon av Kommuneplanen for Vågsøy 2012-2024.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Plan- og bygningslova (pbl)
Gjeldande kommuneplan for Vågsøy 2002-2014

Bakgrunn for saka
Kommunestyret vedtok i sak K-009/11 den 23.mars 2011 å starte opp arbeidet med revisjon av
kommuneplanen og utarbeiding av planstrategi for kommunen.
I samsvar med pbl § 10-1 er det utarbeidd planstrategi og planprogram for revisjon av
kommuneplanen. Planstrategien og planprogrammet vart vedteke i sak K087/11 den 23. november
2011.
Planprogrammet inneheldt ein mindre detaljert framdriftsplan som ein skulle detaljere og legge
fram for politisk handsaming, etter at møteplanen for 2012 var vedteken.
Rådmannen fremjar i tråd med dette eit framlegg til arbeidsopplegg og framdriftsplan for revisjon
av Kommuneplan for Vågsøy 2012-2024.

Saksopplysningar / fakta
Med bakgrunn i budsjettet og tilgjengelege administrative ressursar tilrår rådmannen at arbeidet
med Kommunedelplan for oppvekst vert prioritert framfor revisjon av kommunedelplanen.
Kommunen har ikkje administrative ressursar til å starte begge desse planprosessane parallelt.
Rådmannen rår difor til at arbeidet med Kommunedelplan for oppvekst vert prioritert i fyrste halvdel
av 2012 og at arbeidet med Kommuneplanen sin samfunnsdel og arealdel vert starta opp i andre
halvdel av 2012.
Det er utarbeidd eit framlegg til organisering av arbeidet med revisjon av kommuneplanen, oppsett
for gjennomføring og ein tidsplan/møteplan:

1. ORGANISERING AV PLANARBEIDET
Oppdragsgivar
Kommunestyret gjennom
planutvalet
Prosjektansvarleg
Rådmann
Hovudprosjektleiar
Kommunalsjef
Strategigruppe
Planutval
Politiske gruppeleiarar
Administrativ leiargruppe
Måløy vekst
2 repr. frå næringsliv
HTV Fagforbundet
2 repr. frå Ungdomsrådet
1 repr. frå rådet for
funksjonshemma
1 repr. frå eldrerådet

Styringsgruppe
Rådmannsteamet

Arbeidsgruppe
Prosjektmedarbeidar plankonsulent Janne Midtbø
Prosjektmedarbeidar Jeanette Jensen, tenesteleiar PRO
Prosjektmedarbeidar Margreet Maijer, tenesteleiar PRO
Prosjektmedarbeidar Ragnhild Holm, tenesteleiar NAV
Prosjektmedarbeidar Stephan Lexau, tenesteleiar skule
Prosjektmedarbeidar Janne Halsør, tenesteleiar barnehage
Prosjektmedarbeidar Heidi Alice Høstland, tenesteleiar
Velferd
Prosjektmedarbeidar Odd Gunnar Myhre, tenesteleiar
Kultur
Prosjektmedarbeidar Ingvald Tennebø, tenesteleiar teknisk
Prosjektmedarbeidar Turid Strand, HTV Fagforbundet
Prosjektmedarbeidar Arne Åsebø, planlegger

Formannskapet, som planutval, har det overordna ansvaret for kommuneplanarbeidet.
Administrativt vert arbeidet leia av rådmannen og leiarteamet. Leiargruppa har ansvaret for
administrativ organisering, prosess og ressursbruk. Det skal opprettast ei arbeidsgruppe som bistår
leiarteamet i utarbeiding av planen.
Det er nedsett ei strategigruppe der politiske føringar, fagkunnskap og samfunnsperspektiv skal
danne grunnlaget for temadrøftingar, prioriteringar, strategi- og vegval.
Tenesteleiarsamlingane er valt som forum for medverknad i planarbeidet internt i kommunen.
I samband med utarbeiding av samfunnsdelen og arealdelen skal det i oppstartsfase og ved offentleg
ettersyn gjennomførast opne møter i kommunen.

2. UTVIKLINGSPOTENSIALE, VISJON OG VERDIAR
Planstrategi og planprogram er grunnlag for arbeidsmøter i strategigruppe, planutval og
kommunestyre. Møte 29. august i planutvalet og kommunestyret den 12. september:
Beskriv kva som kjenneteiknar kommunen og regionen i få ord
Kva er utviklingspotensialet?
Korleis vil vi det skal vere i Vågsøy i framtida? Kva er visjonen?
Kva overordna mål må vi sette oss for å få det til?
Kva er dei viktigaste verdiane våre (3-5)? Forklar valet av dei 3-5 verdiane

3. OVERORDNA FØRINGAR OG UTVIKLINGSTREKK
Arbeidsgruppa oppdaterer og supplerer det som vart gjort i planstrategien.

4. HOVUDMÅLSETTING, STRATEGIAR OG TILTAK FOR
INNSATSOMRÅDA
Arbeidsgruppa utarbeider utkast til utfordringar, strategiar og tiltak ut frå hovudmålsettingane
utforma i fyrste fase av planarbeidet.
Tenesteområda bør ha eit mindre fokus enn det vart lagt opp til i planstrategien, jamfør arbeidet
som er gjort med Kommunedelplan for helse og omsorg og arbeidet som skal gjerast med
kommunedelplan for oppvekst.
Metodikken med å gjennomføre visjonen gjennom å utforme mål og strategiar vert vidareført ved
revisjon av kommuneplanen. For alle mål skal det utformast strategiar. Tiltak og gjennomføring av
planen skal i all hovudsak skje gjennom utarbeiding av Handlingsprogrammet og verksemdplanane.

5. AREALPOLITISKE STRATEGIAR
Ut frå hovudmålsettingane/innsatsområda utarbeider arbeidsgruppa arealpolitiske strategiar.
Det vert lagt opp til arbeidsmøter i dei ulike kretsane der vi har eit fokus på:
Visjon, hovudmål og strategiar for å nå visjonen
Arealdelen, korleis skal vi legge til rette for ei langsiktig og handlekraftig utvikling av
kommunen og kretsen?

6. FRAMDRIFT OG MEDVERKNAD
Drøfting av korleis
planarbeidet skal
gjennomførast
Utviklingspotensiale, visjon
og verdiar
Overordna føringar og
utv.trekk
Hovudmålsetting, strategiar
og tiltak (Innsatsområda)
Arealpolitiske strategiar
Arealdelen
KU og ROS
Framlegg til kommuneplan
Offentleg ettersyn
Vurdering av merknader
Vedtak av planen

Planutval Arbeidsgruppe
18.01.12

Kommune- T.leiarstyre
samling

29.08.12

12.09.12

07.08.12

Innb.

Strategigr.

Sept.

29.08.12

Nov.

17.10.12

28.08.12
17.10.12

18.09.12,
09.10.12

23.10.12.
06.11.12
28.11.12 20.11.12,
04.12.12
18.12.12
Februar
Februar
2013
2013
Mars og april 2013
Mai 2013
Juni 2013

31.10.12

14.11.12

14.11.12
Veke 48 28.11.12

Januar
2013

Februar
2013

Vurdering / konsekvensar
Rådmannen tilrår utval for plansaker å utsetje oppstart av revisjon av Kommuneplan for Vågsøy
2012-2024 til hausten 2012. Arbeidsopplegg og framdriftsplan for arbeidet er gitt i punkt 1-6 under
Saksopplysningar/fakta.

Journalposter i arkivsaken – uprenta vedlegg
Nr

T

Dok.dato

26

I

20.04.2010

27

U

20.04.2010

18

I

23.02.2011

3

I

20.03.2011

2

U

01.04.2011

4

U

15.04.2011

5

U

18.04.2011

28

U

18.04.2011

6

U

19.04.2011

Avsender/Mottaker

Tittel
Innspel (tidleg-) til arealdel av kommuneplan - jfr.
Magnar Holvik
hyttetomt på gbnr. 93/8.
Innspel (tidleg-) til arealdel av kpl om hyttetomt
Magnar Holvik
på gbnr. 93/8 - kommunal avklaring.
Forslag om plan for gatenamn for heile
Frode Hestdal
kommunen
Rimstaddalen og
Innspel til Vågsøy kommune, gjeldande
Totland utmarkslag
utarbeiding av ny kommuneplan
Kommunestyret inkl. 1. Politikerdag 4. mai med kommuneplan på
vara
dagsorden
I hht. mottakerliste for e- Kommuneplan - tenesteleiarsamling Selje
posten.
08.04.11 - referat.
kommunalsjefar og
rådmann.
Tenesteleiarar;
CN=Line
Dalelv/O=Vaagsoy_kom
mune@Vaagsoy_komm
une;
CN=Steph
Lexau/O=Vaagsoy_kom
mune@Vaagsoy_komm
une;
Janne Midtbø;
Kommuneplan - tenesteleiarsamling 15.04.11 referat, gruppearbeid og mal
CN=
Mosebakken/O=Vaagso
y_kommune@Vaagsoy_
kommune;
CN=Tone
Holvik/O=Vaagsoy_kom
mune@Vaagsoy_komm
une;
CN=Olav
Horn/O=Vaagsoy_kom
mune@Vaagsoy_komm
une
Innspel/førespurnad (tidleg-) om arealdel til kpl Eiler Macody Lund
kommunal avklaring.
Måløy Vekst AS;
Fagforbundet Vågsøy;
Delta Vågsøy;
Utdanningsforbundet
Vågsøy;
Eldrerådet i Vågsøy;
Kommuneplanarbeidet - representantar til
Rådet for
strategigruppa.
funksjonshemma;
Ungdomsrådet i
Vågsøy;
Norsk Sykepleierforbund
Vågsøy;
sosionomer og

7

U

28.04.2011

8

I

29.04.2011

9

U

29.04.2011

10

U

03.05.2011

11

U

03.05.2011

16

I

24.05.2011

12

U

25.05.2011

vernepleie
Fellesorganisasjonen for
barnevernspedagoger;
Norges
Ingeniørorganisasjon
NITO
Måløy Vekst AS;
Fagforbundet Vågsøy;
Delta Vågsøy;
Utdanningsforbundet
Vågsøy;
Eldrerådet i Vågsøy;
Rådet for
funksjonshemma;
Ungdomsrådet i
Vågsøy;
Norsk Sykepleierforbund
Vågsøy;
sosionomer og
vernepleie
Fellesorganisasjonen for
barnevernspedagoger;
Norges
Ingeniørorganisasjon
NITO
Nordplan AS v/Janne
Midtbø
Kommunestyret inkl. 1.
vara 2008-2011;
Helse- og
omsorgsutvalet inkl. 1.
vara 2008 2011;
Oppvekst- og
kulturutvalet inkl. 1. va
2008-2011;
Kontrollutval,;
Herdis Holvik;
Inger Margrethe
Osmundsvåg Furnes
Strategigruppa,;
sonner@online.no,;
Per Christian Nielsen;
Måløy Vekst AS;
Solveig Kristine Aas
Hovudtillitsvalde,;
sonner@online.no,;
Per Christian Nielsen;
Måløy Vekst AS;
Solveig Kristine Aas
Terje Sølvberg
Hovudtillitsvalde,;
julie_t_kvalheim@msn.c
om,;
daniel96@live.no,;
Måløy Vekst AS;
CN=Solveig
Aas/O=Vaagsoy_komm

Strategigruppa - tidspunkt for møtet den 11. mai

Politikerdag 4. mai - Program med vedlegg om
kommuneplan

Politikerdag 4. mai

Strategigruppa i kommuneplanarbeidet - endra
tidspunkt!

Strategigruppa i kommuneplanarbeidet - endra
tidspunkt!
Krigshistoriske kulturminner i Vågsøy

Nytt møte i planstrategigruppa - 29.06.2011

une@Vaagsoy_kommu
ne;
CN=Per
Nielsen/O=Vaagsoy_ko
mmune@Vaagsoy_kom
mune;
Jan Helge Oksholen;
Formannskapet inkl.1.
vara 2008-2011;
Gruppeleiarar
kommunestyret 2007 2011;
Rådmannsteamet,
17

I

06.06.2011 Riksantikvaren

65

I

06.06.2011

14
15
13

I
U
U

27.06.2011
28.06.2011
29.06.2011

23

U

30.06.2011

22

I

01.07.2011 Måløy Vekst AS

29

U

06.07.2011 Kate Oppedal Flølo

19

I

28.07.2011 Rune Weltzien

21

I

05.08.2011 Måløy Vekst AS

25

U

Listekandidatane for
25.08.2011 kommunestyrevalet
2011

30

U

02.09.2011 Svein Halsør

32

I

08.09.2011 Halsør Eiendom AS

33

N

09.09.2011

34

U

2008-2011
09.09.2011 Kommunestyret inkl. 1.
vara

31

U

09.09.2011 88 mottakere...

35

U

13.09.2011 Fjordenes Tidende

41

I

19.09.2011 Magnar Kvalheim

37

I

19.09.2011 Ivar Roe

Johnny Flølo og Kate
Oppedal Flølo
Måløy Vekst AS
Måløy Vekst AS
Innbyggerne i Vågsøy
Julie T. Kvalheim;
Måløy Vekst AS;
Jan Helge Oksholen;
Formannskapet inkl.1.
vara 2008-2011;
Gruppeleiarar
kommunestyret 2007 2011;
Rådmannsteamet,;
Daniel Gangeskar

Støtteordning for lokal registrering av
kulturminner - 2011 og vidare
Innspel til kommuneplan Oppedal
Brev til innbyggarane i Vågsøy
Kommuneplan for Vågsøy - Brev til innbyggerne
Kommuneplan for Vågsøy

Strategigruppemøtet den 28.06.11 - referat

Strategigruppe til kommuneplan: Representantar
frå næringslivet.
Jfr. "ny reguleringsplan i kommunen" - kommunal
avklaring.
Innspill til Kommuneplan
Arbeidsdokument Planstrategi og planprogram
for Kommuneplanen for Vågsøy.
Invitasjon til møte med overlevering og
presentasjon av rapport frå forprosjektet om
Omdømme og utvikling - Vågsøy kommune
Innspel (tidleg-) til arealdel av kpl - frå Svein
Halsør
Innspel til arealdel til kommuneplanen
Kunngjering av offentleg ettersyn av planstrategi
og planprogram
Kunngjering av offentleg ettersyn av planstrategi
og planprogram - melding til Kommunestyret
Kommuneplan for Vågsøy kommune kunngjering av offentleg ettersyn av planstrategi
og planprogram.
Annonse FjT 14.09.11: Ny frist for innspel jfr.
Planstrategi og planprogram for ny kommuneplan
Vågsøy kommune
Tomteareal Poljen
Innspill til kommunedelplan til Vågsøy kommune
2012 - 2024

36

I

20.09.2011 Halsør Eiendom AS

38

U

22.09.2011 Nordfjord Havn IKS

39

U

22.09.2011 Måløy Vekst AS

42

I

24.09.2011 Jan Magne Heggedal

40

I

26.09.2011 Jan Ove Hageland

43

I

29.09.2011 Ellinor Alvestad

44

I

29.09.2011 Svein Halsør

64

I

04.10.2011 Ytre Nordfjord Turlag

45

I

61

I

46

I

48

I

47

I

49

I

50

I

58

I

59

I

60

I

56

I

63

I

51
52
53
54

I
I
I
I

55

I

57

I

62

I

67

I

Innspel til arealdel av kommuneplan - etterlyst
vedlegg
Områdeplan for Måløy sentrum - søknad om
økonomisk støtte
Områdeplan for Måløy sentrum - søknad om
økonomisk støtte
Oppdatering av reguleringsplan for Naustteigen,
et område tilhørende Nore Indre gbnr. 172/2
Forslag til arealplan vedrørende ny
kommunalplan
Tilbakemelding i høve rapport forprosjekt
kommuneplan - Måløy
Innspel arealdel - tillegg
Innspel til planstrategi og handlingsprogram frå
YNT - manglande vedlegg

Jan Henning Risøy &
Eirik Lund gbnr. 110/39;
Harald Risøy gbnr.
Innspill araldel til kommuneplan: Søknad
110/34 & gbnr. 110/4;
omregulering fra naust til naust med boenhet
05.10.2011
Magnar Aasebø gbnr.
(rorbu)
110/38;
Gunnar Furnes gbnr.
110/7
Innspel til ny arealdel i kommuneplanen - gbnr.
05.10.2011 Jonny Nordheim
95/4 i Osmundsvåg
Norges Vassdrag- og
Innspel til varsel om oppstart av arbeid med
06.10.2011 energidirektorat NVE
kommuneplan og offentleg ettersyn av
Region Vest
planstrategi og planprogram
Ytre Nordfjord
Innspel planstrategi og handlingsprogram frå
10.10.2011
Turlagv/Hilde Barmen
YNT
Innspel planstrategi gbnr. 108/1 i Deknepollen
11.10.2011 Inger Kvalheim
Gerd Marit Husevåg;
Innspel til kommuneplan på Husevåg gbnr.
16.10.2011 Liv Husevåg Døskeland;
145/12 og 145/17
Kari-Anne H. Gjettum
Magnhild Gangsøy
Gbnr. 141/17, Gangsøy - Innspill til
17.10.2011 Kristiansen og Harald
kommuneplanens arealdel
Kristiansen
Innspill til arealdelen av kommuneplan
17.10.2011 Helga Husevåg
Statens vegvesen
17.10.2011
Kommentar til planstrategi og planprogram
Region vest
19.10.2011 Bjørg Rimstad
Innspel til arealdel av kommuneplan - gbnr. 162/1
Innspel planstrategi og handlingsprogram fra
19.10.2011 Bryggja utviklingslag
Bryggja Utviklingslag
Sogn og Fjordane
19.10.2011
Innspel planstrategi og handlingsprogram
Fylkeskommune
Innspel arealdel til kommuneplan - Silda
19.10.2011 Ronny Silden
19.10.2011 Dag Husevåg
Innspel til ny kommuneplan
19.10.2011 Hilde Barmen
Innspel planstrategi og handlingsprogram
19.10.2011 Per Johan Gjesdal
Innspel arealdel til kommuneplan
Fiskeridirektoratet
Vågsøy kommune Sogn og Fjordane - Offentleg
20.10.2011
Region Vest
ettersyn av kommuneplan 2012-2024 - uttale
Myre grunneigarlag
20.10.2011
Innspel arealdel til kommuneplan
v/Ragnar Myre
Vågsøy kommune - fråsegn til føreslege
Fylkesmannen i Sogn
21.10.2011
planstrategi og planprogram, og oppstart av
og Fjordane
arealdelen til kommuneplanen
28.10.2011 Lars Jarle Nore
Innspel planstrategi fra innehavar av gbnr. 108/9

68

U

31.10.2011 Høyringspartar

69

U

31.10.2011 Høyringspartar

70

U

31.10.2011 Høyringspartar

71

I

03.11.2011 Martin K. Waag

72

I

04.11.2011 Lars Rune Halsør

73

I

13.11.2011 Gerd Marit Husevåg

75
77

I
I

13.11.2011 Berit Solvang
14.11.2011 Oddvar Angelshaug

74

I

14.11.2011 Jan Inge Nygård

76

U

14.11.2011 Gerd Marit Husevåg

78
80

I
I

81

N

25.11.2011 Einar Midtbø
25.11.2011 Naboer gate 6
Janne Midtbø
28.11.2011
jm@nordplan.no

79

U

28.11.2011 Adresseliste

83

I

15.12.2011 John Inge Bakke

82

I

15.12.2011 John Inge Bakke

85

U

03.01.2012 John Inge Bakke

Planstrategi og planprogram for Vågsøy
kommune 2012-2024, Vurdering av innkomne
merknader ved offentleg ettersyn
Dugnadsbøker frå folkemøta hausten 2011.
Referat.
Planstrategi og planprogram for Vågsøy
kommune 2012-2024
Innspel/ynskje i høve gbnr. 171/7 og gbnr.
171/50
Innspel til arealdelen på kommuneplanen Halsør.
Innspill til kommuneplan Husevåg gbnr. 145/12
og 145/17
Innspel til kommuneplan
Innspel til kommuneplan, planarbeid
Innspel planstrategi og handlingsprogram gbnr.
105/95 og 105/28
Innspill til kommuneplan Husevåg gbnr. 145/12
og 145/17
Planstrategi arealdel - Innspill
Innspel til kommuneplan mellom gate 6 og 7
Planprogram og planstrategi
Melding om vedtak av planstrategi og
planprogram for kommuneplan for Vågsøy
kommune
Innspel til arealdelen på kommuneplanen gbnr.
127/19 - Boligområde
Innspel til arealdelen på kommuneplanen gbnr.
127/19 Refvik - Hyttebygging
Bekrefting på mottak av innspel til
kommuneplanen

