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Postadresse: Besøksadresse: 

Rådhuset  Telefon:  53 43 71 14 

5685 UGGDAL UGGDAL Telefaks: 53 43 71 01 

SAMLA SAKSFRAMSTILLING 
Tysnes kommune 

 
 

Arkivsak  : 

Arkivkode: 

12/60 

504 

-   

 

Sakshandsamar: Nils Eivind Hansen 

 

Handsamingar: 
Utvalsaknr. Utval Møtedato 

PS  40/15 FORMANNSKAPET 22.04.2015  

PS  27/15 KOMMUNESTYRET 12.05.2015  

 

FRAMLEGG TIL ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV  GNR.165 

BNR.1,2,3 M.FL. - FLORNES, ONARHEIM  

 

Vedlegg: 1.  

Vedlegg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uprenta 

vedlegg: 

 

 

 

 

1. Revidert plankart dagsett 10.03.15 

2. Reviderte føresegner dagsett 10.03.15 

3. Skriv dagsett 10.03.15 frå Byggadministrasjon Harald Bjørndal a.s 

med kommentarer til innkomne merknader 

4. Skriv dagsett 16.02.15 frå Hordaland fylkeskommune 

v/regionalavdelinga/planseksjonen 

5. Skriv dagsett 29.01.15 frå Bergens Sjøfartsmuseum med tilhøyrande 

rapport frå marinarkeologiske registreringar 

6. Epost dagsett 08.12.14 frå fylkesmannen i Hordaland ved kommu-

nal- og samfunnsplanavdelinga 

7. Skriv dagsett 20.03.14 frå NVE 

8. Epost dagsett 12.03.14 frå Fiskeridirektoratet region vest 

9. Skriv dagsett 07.03.14 frå Statens vegvesen 

10. Skriv/fråsegn dagsett 09.04.14 frå Hordaland fylkeskommune 

v/regionalutviklingsavdelinga/planseksjonen 

11. Skriv/referat dagsett 11.04.14 frå fylkesmannen i Hordaland 

v/kommunal- og samfunnsplanavdelinga  

12. Møtebok sak PS 7/14 

 

13. Skriv dagsett 13.01.15 frå Hordaland fylkeskommune v/kultur- og 

idrettsavdelinga vedk. forlenga uttalefrist 

14. Skriv dagsett 06.11.14 frå Byggadministrasjon Harald Bjørndal a.s 

med justert planframlegg 

15. Skriv dagsett 27.10.14 frå Byggadministrasjon Harald Bjørndal a.s 

med opprettingar etter utlehhing til off.ettersyn 

16. Skildring/planomtale m/ROS-analyse rev.06.11.14 

17. Epost dagsett 28.11.14 frå Bergens Sjøfartsmuseum vedk. marine 

kulturminne og budsjett for marinarkeologisk registrering 
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18. Plankart i M=1:1000 dagsett 02.07.13 rev.27.08.13 

19. Reguleringsføresegner dagsett 27.08.13 

20. Planskildring m/ROS-analyse 

21. Innkomne merknader 

-skriv dagsett 05.07.12 frå fylkesmannen i Hordaland  

-skriv dagsett 19.07.12 frå Hordaland fylkeskommune 

-skriv dagsett 09.07.12 frå Bergens Sjøfartsmuseum 

-skriv dagsett 19.06.12 frå SKL Nett AS 

-skriv dagsett 22.06.12 frå NVE 

- skriv dagsett 22.06.12 frå Statens vegvesen 

-skriv dagsett 19.07.12 frå Berit Anuglen og Trygve Espevik 

-skriv dagsett 20.07.12 frå Monica C. Kaldefoss og Rebecca  

Kaldefoss 

-Møtebok sak PS 45/12 
 

 

SAKSUTGREIING: 

 

Som det framgår av vedtak i sak PS 7/14 frå Formannskapet vart framlegg til endring av re-

guleringsplan for del av gnr.165 bnr.1, 2, 3 m.fl. - Flornes med tilhøyrande reguleringsføre-

segner utlagt til offentleg ettersyn. 

 

Framlegg til reguleringsplanen vart kunngjort i «Bladet Tysnes» samt på heimesida til kom-

munen den 27.02.14. Berørte naboar vart tilskrive i eige skriv dagsett 24.02.14. Vidare vart 

planframlegget med reguleringsføresegner og planskildring sendt offentlege instansar for uttale 

den 25.02.14. Høyringsfrist var 15.04.14. 

I høyringsperioden har kommunen vore i dialogmøte med fylkesmannen i Hordaland då fyl-

kesmannen hadde vesentlege merknader til planframlegget. Det same hadde Hordaland fyl-

keskommune og det har vore gjennomført synfaring med fylkeskommunen i planområdet. 

Med bakgrunn i uttale/referart frå desse møta har plankonsulent og tiltakshvarar gjort nokre 

endringar i planframlegget, og både fylkesmannen og fylkeskommunen har fått planen til ny 

uttale med forlenga frist. 

 

Merknader til planframlegget.  
Kommunen har motteke merknader og innspel til planen frå 6 offentlege instansar.  

Konsulentfirma Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS har fått oversendt merknadane og gjeve 

følgjande tilbakemelding slik som opplista nedanfor i skriv av 10.03.14:  

 

1. Statens vegvesen 

Ingen merknad. 

 

Tiltakshavar:  

Ok. 

 

2. Fiskeridirektoratet 

Ingen merknader. Generell orientering om avstandsreglar for fiske, nær til akvakulturan-

legg. 

 

Tiltakshar: 

Ok. 
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3. NVE 

Ingen merknad. 

 

Tiltakshavar: 

Ok. 

 

4. Fylkesmannen 

Ingen merknader 

 

Tiltakshavar: 

Ok. 

 

5. Bergen Sjøfartsmuseum 

Konklusjon frå undersøkinga er at det ikkje vart gjort funn som omfattast av lov av 9.juni 

1978 nr.50 om kulturminne § 14. 

Ingen merknader 

 

Tiltakshavar: 

Ok. 

 

6. Fylkeskommunen 

Hordaland fylkeskommune har merknader til planforslaget når det gjeld lokalisering og 

talet på nye fritidsbustader. Vi ber om at 7 definerte fritidsbustader vert tatt ut av planen. 

Vi har og merknader til føresegnene for byggjeområde. Desse er for generelle og legg til 

rette for bygg som er for store i delar av planområdet, både nye bygg og eksisterande bygg. 

Vi ber om at føresegnene vert meir nyansert på dette punktet. 

Vi ber om at desse merknadane vert teke omsyn til i prosessen vidare. 

 

Tiltakshavar: 

Tiltakshavar ynskjer ikkje å redusera antal og størrelse slik det er tenkt. Føresegnene 

punkt 2.1 er uheldig utforma, og kan gje muligheiter for funkishytter i 2 etasjar med 

grunnflate 120 m2. Dette er ikkje meininga. Me justerer dette slik at BYA og BRA skal lig-

gja innanfor 120 m2. Det er då mulig å byggja hytter i 2 etasjar eller kjellar, men desse 

må vera mindre. 

Lengderetningen på hyttene skal fylgja terrenget. 

Ei tomt på 637 m2 utan vist bygning ute mellom Rotavikjo og Galtavikjo er endra til fri-

luftsområde. 

 

Oppsummering og kommentarer til innkomne merknader frå fagetaten.  

Av innkomne merknader er det Hordaland fylkeskommune som har hatt vesentlege merknader 

til planframlegget. Merknadane gjeld i hovudsak antal hytter mot sør og at føresegnene ikkje er 

styrande nok med omsyn til storleik på hyttene.  

Fylkeskommunen viser til at sjøområda i sør og aust langs planområdet er definert som eit 

svært viktig regionalt friluftsområde. Det er eit stort press på attraktive friluftsområde, og 

særleg på strand- og kystsona. Fylkeskommunen viser til at det er gjort nokre endringar i lo-

kalisering av fritidshus i revidert planframlegg, men opprettheld standpunktet om at planen i 

for stor grad legg til rette for privatisering av strandsona, og at den føreslåtte utbygginga i for 

stor grad vil påverka landskapbiletet i dette viktige friluftsområdet. Fylkeskommunen har i 

denne samanheng spesifisert kva tomter som ikkje kan tilrådast.  
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Tiltakshavarane ynskjer oppretthalda talet på hytter i det sørlege planområdet og på Knappen. 

Plankonsulent har gjort ei endring ved at fritidstomt som er vist utan bygning (A= 637 m2), er 

teke ut av planen og erstatta med «friluftsområde». Talet på hytter er imidlertid ikkje endra.  

Vidare har plankonsulent endra føresegnene slik at BYA (bebygd areal) og BRA (bruksareal) 

ikkje skal vera større enn 120 m2. I reguleringsføresegnene er det óg presisert at lengderet-

ningen på hyttene skal fylgja terrenget. 

 

Fagetaten kan vera samd med fylkeskommunen i at planen legg til rette for ei forholdsvis stor 

utnytting av arealet mot sjøen, og at etablering av såpass mange hytter mot sør vil medføra ei 

eksponering i landskapsbiletet spesielt sett frå sjøen.  

For å oppretthalda noko av landskapsbiletet og grøntområde/korridorar mot sjøen, bør antalet 

fritidstomtar etter fagetaten si vurdering reduserast. Utifrå ei totalvurdering vil fagetaten rå til 

at tomtane med desse aralea vert teke ut av planen, opplista frå aust: A=613, A= 580 og 

A=631. Vidare bør planlagt tomt på Knappen med areal A=705 takast ut av planen. Antal par-

keringsplassar bør reduserast tilsvarande. 

 

INNSTILLING FRÅ RÅDMANNEN: 

 

Med heimel i § 12-12 i plan- og bygningslova vert reguleringsplan for del av gnr.165 bnr.1, 2, 

3 m.fl. – Flornes i M=1:1000 med tilhøyrande reguleringsføresegner sist revidert 10.03.15, 

godkjend med følgjande endringar:  

 

 Fritidstomt merka med areal A=705 på Knappen vert teke ut av planen og erstatta med 

friluftsføremål 

 Fritidstomtar sør på Florneshalvøya merka med areal A=613, A=580 og A=631 vert 

teke ut av planen og erstatta med friluftsføremål 

 Antal parkeringsplasser vert redusert med 2 plasser for kvar tomt som går ut av planen 

Merknad frå Bergens Sjøfartsmuseum vedk. meldeplikt om evt. funn i sjø vert lagt inn i føre-

segnene med følgjande tekst: 

Dersom det i samband med arbeid i sjøområda kjem fram funn som skipsvrak, keramikk eller 

andre marine kulturminne, må arbeidet straks stansast og Bergens Sjøfartsmuseum få melding 

for ei nærare gransking på staden, jfr.  føresegnene i Lov av 9.juni 1978 nr.50 om kultur-

minne. 

 

FRAMLEGG TIL VEDTAK FRÅ FORMANNSKAPET 22.04.2015: 

 

I samsvar med innstilling. 

 

VEDTAK I KOMMUNESTYRET 12.05.2015: 

 

I samsvar med innstilling frå formannskapet. 

 


