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Behandling:
Behandling/vedtak fattet i planutvalget 20.03.12
Tilleggsforslag fra Tina Nådland (Sv):
- Ny bestemmelse for Hanasand næringsområde tas inn i planen.
- 16.1.4 Opphogging av oljeinstallasjoner skal ikke tillates.
Enstemmig vedtatt av planutvalget.
Innstilling fra planutvalget 20.03.12 enstemmig vedtatt.
Endringsforslag fra Anders S. Rettedal (H):
- For Vestre Åmøy: N3, SB6 og SB7 småbåthavn, vist på kartutsnitt datert 02.03.12, alternativ 2
Enstemmig vedtatt av planutvalget.
Tilleggsforslag fra Jostein Eiane til vedtak i planutvalget 20.03.12 (Krf):
Det blir lagt inn hensynssone om felles planlegging for arealene SB6 og SB7 i kommuneplanen sin arealdel, jf. pbl §118, 3. ledd pkt.e). Hensynssone blir innarbeidet i bestemmelsene.
I reguleringsplan skal det grunne sjøområdet (Båsen), og det nærliggende funksjonsområdet for våtmarksfugl i
Torsteinsvika blir ivaretatt
Planutvalgets innstilling med tillegg fra Eiane (Krf) vedtatt med 20 stemmer, 1 stemme (Frp) for rådmannens innstilling
-

Langsiktig grense landbruk Vikevåg
Enstemmig vedtatt

-

Lokalsenter Askje Vest med inntil 3000 m2 forretningsareal
Enstemmig vedtatt

-

Langsiktig grense Østhusvik, vist på kartutsnitt datert 02.03.2012
Enstemmig vedtatt

-

Utvidelse av N2 Askje vest
Enstemmig vedtatt

Forslag fra Tor Bernhard Harestad (Frp):
- Boligfelt B11 med friområde F7 på Bru sendes til miljøverndepartementet til endelig avgjørelse.
- Tillegg til §4, B11 Bru første utbyggingsår 2022. Det er en forutsetning at mål om 3 boliger i året opprettholdes.
Forslag falt i planutvalget med 3 stemmer og leders dobbelstemme (Sv, Sp og Ap)
Forslag fra Harestad (Frp) falt med 10 stemmer (H og Frp), 11 stemmer for planutvalgets vedtak (Krf, Sp, Sv og Ap).
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Vedtak:
Rennesøy kommune vedtar følgende arealbruksendringer med tilhørende bestemmelser, sist korrigert 02.03.2012:
- N1 og N6 Hanasand næringsområde, vist på kartutsnitt datert 02.03.2012
- N3, SB6 og SB7småbåthavn Vestre Åmøy, vist på kartutsnitt datert 02.03.2012, alternativ 2
- Langsiktig grense landbruk Vikevåg
- Lokalsenter Askje Vest med inntil 3000 m2 forretningsareal
- Langsiktig grense Østhusvik, vist på kartutsnitt datert 02.03.2012
- Utvidelse av N2 Askje vest, B11 og F7 på Bru tilbakeføres til LNF.
-

Ny bestemmelse for Hanasand næringsområde tas inn i planen.
16.1.4 Opphogging av oljeinstallasjoner skal ikke tillates.

Det blir lagt inn hensynssone om felles planlegging for arealene SB6 og SB7 i kommuneplanen sin arealdel, jf. pbl §118, 3-ledd pkt.e). Hensynssone blir innarbeidet i bestemmelsene.
I reguleringsplan skal det grunne sjøområdet (Båsen), og det nærliggende funksjonsområdet for våtmarksfugl i
Torsteinsvika bli ivaretatt.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 11-15.
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