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Resultat: Annet forslag vedtatt 
 
Arkivsak: 14/2239 
Tittel: Saksprotokoll - Kommuneplan for Randaberg kommune 2018 - 

2030 - sluttbehandling og egengodkjenning PLANID 2015002 
 
Vedtak: 
Kommuneplan for Randaberg kommune 2018-2030; samfunnsdel datert 18.6.2019, plankart 

og temakart sist datert 18.6.2019, bestemmelser og retningslinjer datert 18.6.2019 og 

planbeskrivelse datert 18.6.2019, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 11-15, med følgende 

endringer: 
 

 Plankart – BKB2 og BKB3 endrer navn til BKB1 og BKB2 for å være i tråd med 

bestemmelser. 

 Bestemmelser og retningslinjer – 6.1 h) ENDRES TIL: Ved tilgjengelig 

kvartalslekeplass innenfor avstand på 100-150 meter, kan denne vurderes som 

erstatning for nærlekeplass innen planområdet. Kvaliteter tilsvarende kostnad for 

nærlekeplass må i så tilfelle tilføres eksisterende kvartalslekeplass. 

 Bestemmelser og retningslinjer – 14.5 a) ENDRES TIL: Forholdet til kulturminner, 

landskap, jordbruk, natur, støv, støy, nærmiljø, vannhåndtering og partikkelavrenning 

til vassdrag, skal gis særlig vekting ved vurdering av utfylling eller deponering av 

masse. Landbruksinteressene skal tillegges størst vekt. 

 Bestemmelser og retningslinjer – 15.3 a) TILLEGG: Området er svært værutsatt og 

nær nasjonal laksefjord, og det kan derfor kun etableres anlegg med godt utprøvd 

teknologi for de aktuelle værforholdene. Det skal foreligge dokumentasjon som viser at 

anlegget vil oppfylle kravene satt i «veikart for havbruksnæringen» utgitt av Norsk 

Industri 24.5.17. 

 

Innsigelse fra Fylkesmannen i Rogaland, jfr uttalelse 7.12.2018 til VA Akvakulturanlegg på 

Alstein imøtekommes ikke. Det vises til protokoll fra meklingsmøtet 24.4.2019. Innsigelsen 

sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse 

 
 
 

 

 
Behandling: 

 

Forslag fra representanten Thor Geir Harestad (Uavh):  

 
1 Akvakultur. Innsigelsen fra Fylkesmannen tas til følge. 



 

 

2 Mekjarvik. Innsigelsen fra Vegvesenet tas til følge. 
 

Forslag fra representanten Alexander Rügert-Raustein (MDG): 

 

Forslag til vedtak: 

 Akvakultur tillatast ikkje. 

Subsidiert: 

 Det setjast krav om utsleppsfri drift av akvakultur som beskrive i havbruksnæringa og 

Norsk Industris eigen 3x0-begrepet. Definisjonen innarbeidast i planbestemmingar. 

 

Forslag fra representanten Ellinor Larsen (KrF):  

 

Forslag til endring av bestemmelsen pkt 16.2.1 

 

ENDRING: «Det bør ikke tilrettelegges for høsting av tare og fiske av leppefisk innenfor 

hensynssonen» erstattes med «Det vises til gjeldende forskrifter for slikt fiske/høsting.» 

 

 

Forslag fra representanten Anita Egeli (Frp): 

Langsiktig grense for landbruk endres ikke i ny kommuneplan. 

 

 

 

Forslag til vedtak fra representanten Øystein Stjern (KrF): 

Kommuneplan for Randaberg kommune 2018-2030; samfunnsdel datert 18.6.2019, plankart 

og temakart sist datert 18.6.2019, bestemmelser og retningslinjer datert 18.6.2019 og 

planbeskrivelse datert 18.6.2019, vedtas i hht. Plan- og bygningslovens § 11-15, med følgende 

endringer: 

 

 Plankart – BKB2 og BKB3 endrer navn til BKB1 og BKB2 for å være i tråd med 

bestemmelser. 

 Bestemmelser og retningslinjer – 6.1 h) ENDRES TIL: Ved tilgjengelig 

kvartalslekeplass innenfor avstand på 100-150 meter, kan denne vurderes som 

erstatning for nærlekeplass innen planområdet. Kvaliteter tilsvarende kostnad for 

nærlekeplass må i så tilfelle tilføres eksisterende kvartalslekeplass. 

 Bestemmelser og retningslinjer – 14.5 a) ENDRES TIL: Forholdet til kulturminner, 

landskap, jordbruk, natur, støv, støy, nærmiljø, vannhåndtering og partikkelavrenning 

til vassdrag, skal gis særlig vekting ved vurdering av utfylling eller deponering av 

masse. Landbruksinteressene skal tillegges størst vekt. 

 Bestemmelser og retningslinjer – 15.3 a) TILLEGG: Området er svært værutsatt og 

nær nasjonal laksefjord, og det kan derfor kun etableres anlegg med godt utprøvd 

teknologi for de aktuelle værforholdene. Det skal foreligge dokumentasjon som viser at 



 

 

anlegget vil oppfylle kravene satt i «veikart for havbruksnæringen» utgitt av Norsk 

Industri 24.5.17. 

 

Innsigelse fra Fylkesmannen i Rogaland, jfr uttalelse 7.12.2018 til VA Akvakulturanlegg på 

Alstein imøtekommes ikke. Det vises til protokoll fra meklingsmøtet 24.4.2019. Innsigelsen 

sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse 

 

 

 

Votering:  

Egelis (Frp) forslag: Fikk Frp og Froestad (H) sine stemmer og falt. 

Harestads (Uavh) forslag (Innsigelse Vegvesenet): fikk stemmen til Uavh og falt. 

Akvakulturanlegget: Kpu sin tilråding settes opp mot MDG og Uavh sitt forslag:  

Kpu sin tilråding ble vedtatt mot stemmene til MDG, Uavh, Sirevaag (Ap), Larsen 
(KrF), Utheim (H) og Sande (H) og falt. 

MDG sitt subsidiære forslag fikk stemmene til Frp, MDG, Kleivan (Sp), Sande (Sp), 
Uavh, Froestad (H), Utheim (H) og Sande (H), og falt.  

Kulepunkt 3 (14.5a): Vedatt mot stemmene til MDG og Uavh. 

 

 

Larsens (KrF) forslag fikk stemmene til Krf, Frp, MDG, Uavh, Sande (H) og falt.  

 

Første avsnitt, kulepunkt 1, 2 og 4, med tillegget (veikart) i Stjerns (KrF) forslag: 
Enstemmig vedtatt 
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