
Møtereferat fra drøftingsmøte med Forsvarsbygg

Type møte Drøftingsmøte med Forsvarsbygg om Kommuneplan for
Randaberg kommune 2018 - 2030

Dato /
tidspunkt

20.08.2019 / kl. 13 - 14

Tilstede Fylkesmannen i Rogaland v/Knut Harald Dobbe og Rune Lian
Forsvarsbygg v/Cato Dørmænen og Kari Sørbø
Randaberg kommune v/Tonje Kvammen Doolan og Liv Herdis
Oftebro

Forf all
Møteleder Knut Harald Dobbe
Referent Liv Herdis Oftebro

Bakgrunn:
Kommunestyret vedtok i møte 20.06.2019 Kommuneplan for Randaberg 2018 –
2030. Forsvarsbygg har innsigelse til en bestemmelse i kommuneplanen.

Forsvarsbygg har innsigelse til bestemmelsene 15.1 Område for vern og sjø av
vassdrag – NFFF og i 15.2 Kombinerte formål i sjø og vassdrag – ankringsområde og
riggområde – FF.
Fo rsvarsbygg har foreslått følgende formulering:
Innenfor området avsatt til skyte - og øvingsfelt for Forsvaret, jf. Temakart xxx, tillates
skyte - og øvingsaktivitet for Forsvaret. Innenfor området avsatt til skyte - og øvingsfelt
for Forsvaret tillates ingen nye faste installasjoner eller virksomhet som vil kunne
forhindre Forsvarets skyte - og øvingsaktivitet.

Kommunen har endret og vedtatt første del av foreslått e bestemmelse:
Området kan brukes som øve - og skytefelt for Forsvaret, innenfor området vist i
t emakart nr.2.

Drøfting:
Forsvarsbyggs fremsatte at innsigelse n bare kan imøtekommes dersom
best emmelsen i sin helhet tas inn som foreslått.
En revisjon av bestemmelsen som foreslått fra Forsvarsbygg, betyr at det ikke kan
tillates akvakulturanlegg, som anses som en fast installasjon, i Randaberg kommune.
I kommuneplanen er det foreslått å avsette et område for akvakulturanlegg, VA .
Dette områd et ligger innenfor området som er avsatt til Forsvarets skyte - og
øvingsfelt i temakart.

Konklusjon:
Det ble enighet om at det ikke er hensiktsmessig med mekling da Forsvarsbygg ikke
har mulighet til å inngå noen form for kompromiss.
Dersom Randaberg kommune ikke imøtekommer innsigelsen vil saken bli oversendt
til Kommunal - og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.


