Vågsøy kommune

Møteprotokoll
Planutvalg
Møtested:

Synfaring på Risøy og Formannskapssalen

Møtedato:

26.09.2012

Tidspunkt:

14:00 - 17:00

Til behandling:

Saksliste nr. 071/12 - 074/12

Medlemmer:
H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)
AP - Kristin Maurstad (Varaordfører)
BR - Einar O. Midtbø (Medlem)
FRP - Hogne Bleie (Medlem)
SP - Asgeir Solheim (Medlem)
V - Marit Sætren (Medlem)
KRF - Dag Almenning (Medlem)
V - Edvard Johan Iversen (Medlem)
H - Rolf Steinar Domstein (Medlem)

Av 9 medlemmer møtte: 9. Totalt frammøtte: 9
Fra administrasjonen møtte: rådmann Svanhild Mosebakken, kommunalsjef Tone Holvik, konst.
kommunalsjef Jeanette Jensen og ingeniør Per Christian Nielsen.

Måløy 26. september 2012

Morten A. Hagen
ordfører

Linda Alice Myhre Larsen
tjenesteleder Service

Følgende saker ble behandlet:
Sak nr.

Sakstittel

071/12

Godkjenning av møteprotokoll

072/12

Referatsaker

073/12

Tiltak gbnr. 139/12 - Kai på Risøy

074/12

Drøftingssak

FrP v/repr. Hogne Bleie hadde spørsmål til rådmann om anbudsrunden for brøyting.
Rådmann svarte på spørsmålet. På grunn av størrelsen på anbudene måtte kommunen stoppe
prosessen og gå ut på Doffin for innhenting av anbud. Det var uheldig at det var foretatt
anbudsåpning, men administrasjonen har hatt en god dialog med de som leverte anbud.
SP v/repr. Asgeir Solheim hadde spørsmål til rådmann vedrørende avisoppslag fra West
Dykkerservice v/Per Kåre Navekvien. Avisoppslaget gjaldt 2 saker; det ene var knausen nord om
eksisterende bygg i Evja og det andre gjaldt etablering av møteplasser på veien til Evja. Har
kommunen fått ny søknad? Tidligere søknad fra West Dykkerservice ble avslått av Fylkesmannen.
Første saken som er nevnt i avisen vedr. knausen går tilbake til da West Dykkerservice etablerte
servicebygget i Evja. Fylkesmannen stoppet da muligheten for å sprenge bort knausen og benytte
den til industriareal. Kommunen har nå fått inn en ny søknad som blir behandlet. Kommunen er
positiv til tiltaket.
Andre saken nevnt i avisen ble tatt opp med ordfører våren 2012. West Dykkerservice v/Per Kåre
Navekvien fikk positiv tilbakemelding fra ordfører og ble bedt om å sende en skriftlig henvendelse.
Denne ble overført til saksbehandler som har gitt svar. I svaret ble det sagt at West Dykkerservice
kunne bli nødt til å betale for å utløse grunn til opparbeiding av møteplasser. Dette på grunn av at
grunnen var eid av private grunneiere. Kommunen har nå tatt på seg å kontakte grunneiere for å
høre om det er mulig for West Dykkerservice å opparbeide møteplasser, og hva som eventuelt skal
til for å få til dette. Det er en god kontakt mellom kommunen og West Dykkerservice.

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

Møtedato

Planutvalg

Endelig vedtak i:
Planutvalg

26.09.2012

Arkivsaknr.:
12/1461

Godkjenning av møteprotokoll

Rådmannens innstilling
Møteboken godkjennes som den foreligger.

26.09.2012 Planutvalg
Møtebehandling:
Det fremkom ingen merknader.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent.
PU-071/12

Vedtak:
Møteboken godkjennes som den foreligger.
Møteprotokoll fra møte 29.08.2012 er utsendt tidligere.

Saksnummer

071/12

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

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

Møtedato

Planutvalg

Saksnummer

26.09.2012

Endelig vedtak i:
Planutvalg

Arkivsaknr.:
12/1460

072/12

Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Referatsaker

Rådmannens innstilling
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

26.09.2012 Planutvalg
Møtebehandling:
Skilting Øvre Tennebø:
SP v/repr. Asgeir Solheim stilte spørsmål vedr. skilting Øvre Tennebø. Bossbil og brøytebil har
store problemer med å snu på Øvre Tennebø. Solheim ber administrasjonen se på dette.
Rapport fra NGI – Furutoppen:
Rådmann Svanhild Mosebakken orienterte om rapporten fra NGI.
Planutvalget diskuterte saken. Administrasjonen må få en avklaring på hvilket ansvar kommunen
har.

Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
PU-072/12

Vedtak:
Meldingene tas til etterretning som de foreligger.

Liste over dokumenter til orientering:
Nr

Dok.ID

Dok.dato

1

12/9142

U

20.08.2012

2

12/9744

U

04.09.2012

3

12/10025

U

12.09.2012

4

12/9864

I

31.08.2012

Avsender/Mottaker

Statens vegvesen
Region vest
Statens vegvesen
Region vest
Statens vegvesen
Region vest
Det kongelige
miljøverndepartement

Tittel

Skilting i Eldevik
Skilting i Vågsvåg snuplass
Skilting Tennebø Nedre
snuplass
Fylkesmannens rolle i
arbeidet med å sikre en

5

12/10019

I

07.09.2012

Kystverket Vest

6

12/10509

I

24.09.2012

Norges Geotekniske
Institutt

tilstrekkelig boligutbygging
Høring - forslag til forskrift
om drift og vedlikehold av
havn mv. - Frist 07.12.2012
Furutoppen nord:
Steinsprangfare og
sikringstiltak - rapport fra
NGI

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

Møtedato

Planutvalg
Planutvalg

Endelig vedtak i:
Planutvalget

Saksnummer

29.08.2012
26.09.2012

Arkivsaknr.:
12/562

066/12
073/12

Saksansvarlig:
Helge Berentzen Hjelle

Tiltak gbnr. 139/12 - Kai på Risøy - Klage

Rådmannens innstilling
Klagen fra Miljøavdelingen, datert den 11.07.12, taes til følge.
Planutvalget gir ikke dispensasjon fra arealdelen til kommuneplanen og reguleringsplan for
plassering av kai i LNF-område/Friområde og i 100 meters beltet for oppføring av omsøkt kai
tilknyttet gbnr 139/14, som omsøkt av Johnni Risøy den 22.10.11.
Oppført kai er i strid mot gjeldende reguleringsplan for området, og skal derfor rives,
friområde
(F 1) skal tilbakeføres sitt opprinnelige utseende innen 01.07.13
Kai i tilknytning til hytten skal oppføres som felles kai i samsvar med godkjent
reguleringsplan.

29.08.2012 Planutvalg
Møtebehandling:
Planutvalget diskuterte saken.
SP v/repr. Asgeir Solheim fremmet forslag om at Planutvalget foretar en synfaring.
Ordfører Morten Hagen fremmet forslag om at saken utsettes og at synfaring gjennomføres som
foreslått av repr. Solheim.

Votering
Planutvalget voterte over utsettingsforslaget fra ordfører.
Utsettingsforslaget ble enstemmig vedtatt.
PU-066/12

Vedtak:
PU sak 066/12 er utsatt til neste møte i Planutvalget 26.09.2012.

26.09.2012 Planutvalg
Møtebehandling:
Planutvalget gjennomførte først i Planutvalgsmøte synfaring på Risøy.

SP v/repr. Asgeir Solheim stilte spørsmål ved ordførerens habilitet med tanke på at hans far hadde
jobbet med reguleringsplanen på Risøy tidligere. Ordfører Morten Hagen erklærte seg selv habil,
men fratrådte mens Planutvalget diskuterte saken. Det ble ikke fremmet forslag om inhabilitet og
ordfører tiltrådte igjen.
Planutvalget diskuterte saken.
KrF, Bryggjalista, SP og FrP fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:
”Etter befaring er planutvalget kjend med forholdene for den mangelfulle tilkomsten med båt på
Risøy. Der er pr. i dag ikkje kai som er til offentleg benytting.
Det vert gjeve dispensasjon frå reguleringsbestemmelsene. Kaia kan bli ståande under føresetnad
av at den for framtida er disponibel til offentlig bruk og søker skal ha den framtidige
vedlikeholdsplikt på kaia.
Planutvalget vil peike på at tiltaket er ulovleg. At kaia må bli offentleg tilgjengelig vert
tiltakshaveren sin bot for å teke seg til rette slik.”

Votering
Det ble votert alternativt over rådmannens forslag og endringsforslaget fra KrF, Byggjalista, SP og
FrP.
Rådmannens innstiling ble vedtatt mot 4 stemmer.
PU-073/12

Vedtak:
Klagen fra Miljøavdelingen, datert den 11.07.12, taes til følge.
Planutvalget gir ikke dispensasjon fra arealdelen til kommuneplanen og reguleringsplan for
plassering av kai i LNF-område/Friområde og i 100 meters beltet for oppføring av omsøkt kai
tilknyttet gbnr 139/14, som omsøkt av Johnni Risøy den 22.10.11.
Oppført kai er i strid mot gjeldende reguleringsplan for området, og skal derfor rives, friområde
(F 1) skal tilbakeføres sitt opprinnelige utseende innen 01.07.13
Kai i tilknytning til hytten skal oppføres som felles kai i samsvar med godkjent reguleringsplan.

Aktuelle lover, forskrifter og plandokument
Kommuneplan / Arealplan /Reguleringsplan

Bakgrunn for saken
Miljøavdelingen hos Fylkesmannen klager vedtak i planutvalget sak 51/12 , klage datert den
11.07.12.

Saksopplysninger / fakta
Miljøavdelingen klager vedtak, sak 051/ 12 av 13.06.12, i planutvalget. Det dreier seg om
behandling av oppført kai på gbnr. 139/12 på Risøy. En kai som ble behandlet første gang,
den 29.02.12 som sak 14/12. Ved denne behandling ble det gjort vedtak om at kaien
skulle fjernes. Dette vedtaket ble så klaget av søkeren Johnni Risøy, klage mottatt den
02.04.12. En klage som ble behandlet på møte den 13.06.12 som sak 51/12. Rådmannen
la da frem innstilling på at vedtaket fra sak 14/12 skulle opprettholde, men et
flertallsforslag fremsatt i planmøte, som gikk ut på godkjenning av kaien, fikk flertall ved
denne behandling.

Dette flertalls vedtaket er det som nå blir klaget av Miljøavdelingen. Argumentasjon og
begrunnelse for klagen kommer klart frem i deres brev av 11.07.12. Brevet følger ved
saken som vedlegg.

Vurdering / konsekvenser
I begge de to tidligere behandlingene er det gjort godt rede for forholdet rundt denne saken, det
skulle derfor være unødvendig med ytterlige kommentarer. Vedtak og utredning fra de to tidligere
behandlingene følger vedlagt.
En er i midler tid av den oppfatning at klagen fra Miljøavdelingen bør taes til følge og vedtaket fra
sak 14/12 av 29.02.12 opprettholdes, da med en forandring på fristen for å tilbakeføre arealet til
sin opprinnelige utseende. Denne fristen bør settes til 01.07.13, i stedet for 01.01.13, dette på
grunn av tiden som vil medgå for en eventuelt klagebehandling, videre så går en nå høst og vinter i
møte.
Vedlegg:
Dok.nr
93466
82488
90193

Tittel på vedlegg
Klage på vedtak om dispensasjon for legalisering av ulovleg tiltak i friluftsområde på Risøy, Vågsøy kommune.
Anmodning om søknad for kai på Risøy - gbnr. 139/12 og 13
Tiltak gbnr. 139/12 - Kai på Risøy

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

Møtedato

Planutvalg
Endelig vedtak i:
Planutvalg

26.09.2012
Arkivsaknr.:
12/1491

Saksnummer

074/12
Saksansvarlig:
Linda Alice Myhre Larsen

Drøftingssak

26.09.2012 Planutvalg
Møtebehandling:
Regional planstrategi:
De innspillene som blir sendt inn til fylket blir tatt lite hensyn til i strateginotatene som kommer
tilbake fra fylket.
Kystkommunene Selje, Vågsøy, Bremanger og Florø bør samarbeide om felles innspill til fylket.
En må i Vågsøy kommune jobbe både administrativt og politisk for å få til gode innspill til
geografiske avgrensa planer.
En kystplan er totalt fraværende for kommunene på kysten. Her må Vågsøy kommune være en
pådriver for å få til en felles uttale.
Innspill til kommunedelplan:
Boligfelt på Bryggja – innspill sendt inn i 2011 om dette av Bryggjalista v/repr. Einar Midtbø.
Repr. Midtbø ønsker at det blir jobbet med å få til boligfeltutbygging på Bryggja. En må
posisjonere seg i forhold til eventuell utbygging ved Lefdal gruver. Eid kommune arbeider med
boligfelt i Kjølsdalen.
Planutvalget ønsker å få til behandling en sak vedr. utbygging av byggefelt i kommunen i
forbindelse med arealdelen i kommuneplanen.
Planutvalget ønsker også å få oversikt over ledige tomter i kommunen og hvordan situasjonen er
for de tomtene som ble solgt billig i Planutvalgsmøte 17.10.2012.

Votering
Ingen votering.
PU-074/12

Vedtak:
Ingen vedtak.
Skriv inn drøftinger her
1. Regional planstrategi for Sogn og Fjordane 2012 -2016
- Innspill til geografisk avgrensa planer

2. Kommunedelplan for Vågsøy – innspill til arealdelen

