Saksprotokoll i Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø - 11.02.2020
Behandling:
Terje Lie (H) fremmet kommunedirektørens innstilling:
Utvalget finner at vilkårene for å gi dispensasjon i medhold av pbl. § 19-2 for alternativ 1
(luftledning) er oppfylt. Verken hensynene bak arealformålet LNF, byggeforbudet i 100metersbeltet eller lovens formålsbestemmelser anses å bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis
dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene
etter en samlet vurdering.
Utvalget gir på denne bakgrunn dispensasjon fra arealformålet LNF og byggeforbudet i 100metersbeltet for alternativ 1 som omsøkt. Dispensasjonen gis på følgende vilkår:
-

For å ivareta landbruksinteressene i området er det viktig at linja plasseres slik i
terrenget at det er mulig å komme under med traktor og tømmervogn, alternativt
lassbærer.

-

For å ivareta boplassflatene fra steinalderen, må utførende mannskap gjøres
oppmerksom på kulturminnenes beliggenhet og vernestatus. Kjøring og eventuell
hogst i området må gjøres skånsomt, slik at boplassflatene ikke kommer til skade.
Det er ikke tillatt med oppføring av permanente eller midlertidige installasjoner eller
lagring av utstyr innenfor de avmerkede boplassflatene. I tillegg har lokalitetene en
sikringssone på fem meter der det heller ikke skal gjøres noen former for inngrep
innenfor.

Begrunnelsen for vedtaket framgår av saksutredningen.
Gunn Mona Ekornes (SV) fremmet forslag til vedtak:
Utvalget vil peke på at Kjeøya er et viktig historisk område som i tillegg har mange
eksisterende kulturminner både fra Den store Nordiske krig og Andre Verdenskrig. Området
er i stor grad et naturområde med variert vegetasjon og et svært viktig friluftsområde.
Utvalget anser derfor at ulempene ved å gi dispensasjon er større enn fordelene. Vilkårene
for å gi dispensasjon i medhold av pbl. § 19-2 for alternativ 1 (luftledning) er derfor ikke
oppfylt.
Søknaden avslås.
Ved votering ble de to forslagene satt opp mot hverandre. Kommunedirektørens innstilling fikk
5 stemmer (H, FrP) og falt. Forslaget fra Ekornes fikk 6 stemmer (SP, MDG, SV, AP, Rødt) og
ble vedtatt.
Det ble levert mindretallsanke iht. reglementets pkt. 6.24. Saken ble anket til kommunestyret av
representantene for Høyre og FrP.
Vedtak:
Utvalget vil peke på at Kjeøya er et viktig historisk område som i tillegg har mange eksisterende
kulturminner både fra Den store Nordiske krig og Andre Verdenskrig. Området er i stor grad et
naturområde med variert vegetasjon og et svært viktig friluftsområde.
Utvalget anser derfor at ulempene ved å gi dispensasjon er større enn fordelene. Vilkårene for å
gi dispensasjon i medhold av pbl. § 19-2 for alternativ 1 (luftledning) er derfor ikke oppfylt.

Søknaden avslås.

