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Reguleringsplan Botn, Hafslo - 2. gongs offentleg ettersyn – 1. gongs handsaming
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Rådmannen si tilråding:

Plan - og forvaltningsstyret vedtek at framlegg til reguleringsplan for Botn, plan - ID 2016004
datert 09.04.2019 skal leggast ut til offentleg ettersyn og sendast aktuelle fagorgan for uttale.
Vedtaket er gjort med heimel i plan - og bygningslova §§ 12 - 3 og 12 - 11



Saksutgreiing:

Prenta vedlegg:
1. Vedtak frå F ylkesmannen i Vestland - datert 28.03.2019
2. Planomtale med føresegne r 09.04.2019
3. Plankart – datert 09.04.2019
4 - 7 . Vegprofilar
8 - 9 . Illustrasjonsplanar
10. Rapport etter synfaring 14.12.2016
11. ROS - analyse – datert 15.03.2017

Uprenta vedlegg : ingen

Samandrag:

Norconsult AS har på oppdrag frå Hans Nes bygg AS utarbeidd framlegg til reguleringsplan for
Botn på Hafslo. Planframlegget legg opp til bygging av 130 bueiningar. Luster kommunestyre
har to gonger handsama og vedteke reguleringsplanen, sist i vedtak 14.06.2018

Ved handsaminga i kommunestyret 14.06.2018, sak34/18 , vart planområdet innskrenka ved
at ein del av friområdet vart trekt ut av planen. Fylkesmannen oppheva i vedtak 28.03.2019
kommunestyret sitt planvedtak. Dette inneber at reguleringsplanen er oppheva og sett ut av
kraft. Kommunestyret må difor gjere eit nytt planvedtak. Byggetiltak i medhald av
reguleringsplanen vil heller ikkje kunne gjennomførast før planen er vedteken i
kommunestyret.

Fylkesmannen meiner innskrenkinga av friområdet påverkar heilskapen i planområdet, og at
endringa difor ikkje kan gjerast utan å legge reguleringsplanen ut til nytt offentleg ettersyn.
Fylkesmannen meiner også at det ikkje er godt nok dokumentert korleis m erknadane til
grunneigarane er handsama i kommunestyret. Fylkesmannen meiner i tillegg at tidsaspektet
ikkje kan vere eit avgjerande argument for å la vere å gjere ei heilskapleg vurdering av
planområdet.

Rådmannen har med utgangspunkt i Fylkesmannen sine merknader gjort endringar i planen
ved at det område som var teke ut av planen no er lagt inn igjen og regulert. Regulering for
bruk av strandsona og byggjeområde for naust er lagt inn.
De tte er i samsvar med Plan og forvaltningsstyret si handsaming a v saka i møte 06.02.2018.
Planen kan og må etter dette leggjast ut til nytt offentleg ettersyn. Målet er handsaming i
kommunestyret 13.06.19.

Rådmannen rår frå at BU N1 skal omfatta meir enn 2 - 3 nye naust. Med det store talet på
bueiningar som skal byggjas t i Botn vil det koma mange nye småbarnsfamiliar til området.
Området kring BU N1 kan verta eit attraktivt område spesielt for dei minste borna.

Det vil vera svært uheldig om heile området kring eksisterande naust sør for grovi vert
utbygd. For mange naus t i dette området kan lett føra til ei privatisering av strandarealet og
hindra både små og store og koma ned til vatnet. Dette vil vera i strid med intensjonane til eit
så sentralt friområde og i høve til nasjonale målsetjingar om strandsonevernet.

Utval som har vedtaksmynde:
Plan - og forvaltnings styret, jf. Reglane i §12 - 10 i p lan - og bygningslova, og politisk
delegeringsreglement.



Fakta:
Luster kommunestyre har handsama og vedt eke reguleringsplan for Botn på Hafslo to gonger .
F ylkesmannen har etter klage oppheva båe vedtaka.

Planen vart sist handsama i kommunestyret 14.06.2018, sak 34/18. Planområdet vart då
innskrenka ved at ein del av friområdet vart trekt ut av planen. Fylkesmannen gjorde
følgjande vedtak 28.03.2019:

F ylke smannen har i brev datert 28.03.2019 har gjort dette vedtaket:
Fylkesmannen tek klagen til følgje. Vi opphevar vedtaket frå Luster kommunestyre
14.06.2018, sak 34/18, der reguleringsplanen for Botn vart godkjent.

Dette inneber at reguleringsplanen for Bo tn er oppheva og at Luster kommune må handsama
planen på ny og at planen vert lagt ut til nytt offentleg ettersyn . Bakgrunn for saka er forhold
knytt til spørsmål om areal til byggeområde naust i strandsona.

Fylkesmannen har vektlagt fylgjande forhold:
I lys av det vi har sagt ovanfor, talar mykje for at ei naturleg avgrensing av planområdet
også inneheld strandlinja som er teken ut av planområdet. Vidare talar det for at det er
føremålstenleg ut frå omsyn som er nemnde i saka, at det vert gjort ei samla heilskapleg
vurdering av heile strandlinja nedanfor planområdet.
Fylkesmannen tek ikkje stilling til om det å ta området ut av planen, strir mot dette
prinsippet, men viser til at ei endring av heilskapen i planframlegget må leggjast ut til nytt
offentleg ettersyn.
Fylkesmannen oppfattar det slik at kommunen meiner at ein konflikt knytt til ein marginal
del av eit større reguleringsområde, kan vere ein sakleg grunn til å til å ta området ut av
planframlegget.
Kommunen meiner at det ikkje var rimeleg å sto ppe planen i påvente av
reguleringsmessige avklaringar for det avgrensa området det her er tale om.
Av same grunnar som nemnt over, meiner Fylkesmannen framleis at tidsaspektet ikkje kan
vere avgjerande argument for å unnlate å gjere ei heilskapleg vurderi ng av planområdet

Historikk

22.08.2016 : Norconsult , på vegne av Hans Nes bygg AS, varsla oppstart av
reguleringsplanarbeid for Botn, Hafslo.

29.08.2016 : Sørheim/Søhoel fekk heimel til gbnr 155/58 som m.a. omfattar ei strandstrekning
innafor planområdet. Som eigar av tilgrensande eigedom (gbnr 155/134) til planområdet vart
dei varsla direkte om oppstart av planarbeidet . Dei kom ikkje med merknader/innspel til
oppstartsva rselet.

14.12.2016 : Luster kommune sin landskapsarkitekt/arealplanleggar og utbyggar gjennomført e
ei synfaring i området . Føremålet med synfaringa var å sjå på ei fornuftig avgrensing av
friområdet ned mot vatnet . Utgangspunktet var avgrensing av friområd et i gjeldande i
kommuneplan der det har vore avsett ei brei stripe med friområde langs heile vatnet i dette
området . Konklusjonen var at nokre område har større verdi som friområde enn andre.
Breidd a på området bør samsvare med breidde avsett i kommunepla nen for dei mest
attraktive områda, me dan breidd a bør kunna reduserast noko i dei mindre attraktive delane av
området. Like viktig som breidde på området er det at friområdet er lett tilgjengeleg for dei
som bur i området. Plassering av framtidige naust ut an at dette øydelegg friluftsverdiane i
området var også eit mål med synfaringa.

I landskapsarkitekten sitt notatet frå synfaringa er BUN1 omtala slik:
«Ved det eksisterande naustet kan det, etter litt vegetasjonsrydding, vera råd å komme ned til
vatnet. Eventuelle nye naust i dette området bør truleg byggast sør for det som står der, slik at



bekkeutløpet, den vesle vika og den flataste delen av strandson a vert bevart. Bekkeløp må bevarast
slik dei ligg i dag. Sjølve skråningen/krattskogen kan tynnast parkmessig slik at større tre og klynger
med tre får stå, men skogen vert tynna.»

Notat var eit råd til utbyggar i deira vidare planutarbeiding.

Januar 20 17:
Luster k ommunen fekk framlegg til regule ringsplan oversendt i byrjinga av januar 2017 og i
møte i PFV , sak 2/17 , vart utbyggjar oppmoda om å redusera område for/tal naust med
bakgrunn i synfaring/ rapport frå 1 4 .12.2016. Dette var ei av mange endringar som utbyggar
vart oppmod a om å endra før planen kunne leggast ut til offentleg ettersyn. Utbyggar valde å
leggja ut eit område for nye naust nord for eksisterande naus t i område BUN1 . Dette er nord
for eigedommen til Søhoel/Sørheim , ikkje inn på eigedommen til Søhoel/Sørheim som var
tilrådinga frå kommunen til utbyggar etter synfaringa. Kommunen valde å ikkje be om endring
av i planframlegget for dette området då dei fekk oversendt planen til handsaming , då
utbyggar/p lanleggjar hadd e m.a. teke omsyn til innspel frå kommunen ved å trekkja BUN1
noko unna grovi som går her .

03.04.2017:
Plan - og forvaltningsstyret vedtok å legge planframlegget ut til 1. gongs offentleg ettersyn i
møte 03.04.2017. Ved handsaminga i plan - og forvaltningsstyret vart talet på naustområde
redusert frå 5 til 3, medan talet på nye naust vart redusert frå 11 til 6. Minimum eitt naust
skal etablerast som fellesnaust for bustadområdet. Naustet kan nyttast til lager av felles utstyr
for aktivitetar i og på vatnet.

Planen vart lagt ut til 1.gong s høyring i
tida frå 08.04.2017 til 21.05.2017 slik
som vist på kartutsn ittet til venstre.

18.05.2017: Merknad til planframlegget
frå Søhoel/Sørheim . Dei ynskjer eit
område for 11 naust på deira eigedom
langs strandsona ved Hafslovatnet . Dei
ynskte ikkje at området skulle vera
offentleg areal.

04.09.2017: I møte i plan - og
forvaltning, sak 51/17 tek Luster
kommune ikkje merknad frå
Søhoel/Sørheim til fylgje.

Utdrag frå saksutgreiinga som gjeld handsaming av merknaden:
Strandlinja dei viser til er i utgangspunktet å sjå på som eit utmarksområde der
allemannsretten gjeld. Postvegen som går gjennom området er bygd som hovudveg sist på
1800 - talet. Seinare er den omgjort som privat veg ved at staten fråskreiv seg ansvaret fo r
vedlikehaldet, men er framleis formell eigar av veggrunn jfr brev frå vegdirektoratet
09.02.1990 og brev til Luster kommune 22.07.1993 frå Statens Vegvesen. Vegen ligg intakt i
terrenget frå BUN3 nesten fram til parkeringsplass SPP3. Postvegen inngår som del av
turvegen rundt Hafslovatnet, har vore omtala i kommuneplanarbeid og planleggingsprogram
sia 2008. Turvegen rundt vatnet skal etablerast ved å nytta eksisterande vegar som postveg,
gang - og sykkelveg, skogsveg, traktorveg etc. Turvegen skal vera ein del av del av det
samanhengande turvegnettet rundt Hafslovatnet. I den sørlege delen av friområdet er vegen
delvis rydda vekk. Like fullt ligg retten der, men rådmannen ser det slik at den vert
tilfredsstillande erstatta.



Breidda mellom veg og vatn er m aks 10 meter og det er forholdsvis bratt og ulendt terreng på
denne strekninga. Nye naust på nedsida av postvegen vil medføra store terrenginngrep – og
inngrep i vegtraseen. Med bakgrunn i dette bør det ikkje leggjast til rette for nye naust i dette
område t.

Det vert i same møte vedteke at føremålsgrensa for BUN1(mot nord) skal vera minst 3 meter
frå bekken.

21.09.2017: Kommunestyret vedtok reguleringsplan for Botn i sak 43/17.

16.11.2017: Vedtaket vart påklaga av Sørheim/Søhoel som meinte at det burde leggjast inn
2 - 3 nausttomter på deira eigedom.

06.02.2018: Ved klagehandsaminga i møte i plan og forvaltningsstyret stilte utvalet seg positiv
til klagar sin merknad og la til grunn ei utbygging av 2 - 3 naust og oppmoda om at det vart
fremja reguleringsend ring på ei slik sak. Men plan - og forvaltningsstyret kan ikkje sjå at klaga
inneheld vesentlege opplysningar og moment som ikkje vart vurderte ved handsaming av K -
sak 43/17. PFV opprettheld difor k ommunestyret sitt vedtak om godkjenning av
reguleringsplane n og klaga vart oversendt fylkesmannen til avgjerd.

15.05.2018: Fylkesmannen oppheva kommunestyret sitt planvedtak. Dei konkluderte med at
planen ikkje var godt nok opplyst.
Fylkesmannen meinte det ikkje er godt nok dokumentert kvifor ingen naust kan byggast på
eigedomen til Sørheim/Søhoel, trass i deira innspel, medan alle nausta kan plasserast på dei
to eigedomane som ligg på kvar si side av deira eigedom som ligg langs vatnet. Fylkesmannen
meinte og at grunngjevinga ikkje viser om avgjerda er teken ut i frå saklege omsyn.

05.06.2018: Plan - og forvaltning, sak 32/18. PFV er på synfaring i området. Dei viser til
saksutgreiinga og sluttar seg til rådmannen si tilråding om å endre plangrensa ved å ta eit
mindre areal ut av reguleringsområdet. Plankart og føresegner må justerast tilsvarande før
saka blir lagt fram for kommunestyret.

14.06.2018: Kommunestyret vedtok reguleringsplanen på nytt ved handsaminga av sak
34/18.
P lanområdet vart vedteke innskrenka ved at ein del av friområdet , turstien og BUN1 v art trekt
ut av planen. Kommunen la til grunn at dette var ei mindre vesentleg endring og av den grunn
ikkje trengde å leggjast ut til nytt offentleg ettersyn. Tidsaspektet i høve utbyggar vart også
vektlagt.

05.07.2018: Klage på vedtaket frå Søhoel/Sørh eim via advokat Mellingen.

20.09.2018: Klaga vart handsama i plan - og forvaltningsstyret, sak 61/18. PFV opprettheld
kommunestyret sitt vedtak om godkjenning av reguleringsplanen og klaga vart oversendt
fylkesmannen til avgjerd.

28.03.2019: Fylkesmanne n oppheva kommunestyret sitt planvedtak. Fylkesmannen meiner
innskrenkinga av friområdet påverkar heilskapen i planområdet, og at endringa difor ikkje kan
gjerast utan å legge reguleringsplanen ut til nytt offentleg ettersyn.

Fylkesmannen meiner også at det ikkje er godt nok dokumentert korleis merknadane til
grunneigarane er handsama i kommunestyret. Fylkesmannen meiner i tillegg at tidsaspektet
ikkje kan vere eit avgjerande argument for å la vere å gjere ei heilskapleg vurdering av
planområdet.



09. 04.2019: Framlegg til nytt planframlegg
Området som vart teke ut av planen, vert teke inn att. BUN1, område for naust, ve rt lagt inn
att i planframlegget , men flytta sør for eksisterande naust slik som Luster kommune rådde
utbyggjar til å gjera etter synfaring 14.12.2016. I samsvar med vedtak i plan - og forvaltning
06.12.2018 vert det høve til å bygge 2 - 3 nye naust på eigedommen til Søhoel/Sørheim .
Området nord for eksisterande naust vert liggjande som friområde, då dette er det området er
flatt og langgrundt og best eigna som friområde.
I planframlegget vert det gjort endringar i BUN1 jfr plan vedteke i K - sak 43/17 21.09.17 som
inneber at BUN1 er skyvd len ger mot sør.
Det er viktig at det gamle Postvegen ikkje vert øydelagt av naustbygging i området og at
strandsona vert farbar til fots.

Plankart og omtale/føresegner(3.12.mv.) som føl saka er endra i samsvar med dette.

Nytt framlegg til plassering av naust i området.

Vidare h andsaming av planen:
Rådmannen legg opp til fylgjande handsaming av reguleringsplanen :

11.04. – møte i Plan - og forvaltningsstyret – og utlegging til 2. gongs offentleg ettersyn
13.04 – Kunngjering offentleg ettersyn
25.05. – Høyringsfrist
11.06. – PFV - 2. gongs handsaming av 2. gongs offentleg ettersyn
13.06. – K ommunestyret – vedtak

Rådmannen si v urdering:
Rådmannen meiner at det i rapport frå synfaring 14.12.20 1 6 er gjort ei grundig vurdering av
områda ned mot vatnet, men r ådmannen legg til grunn at det burde ha vore gjort ei tydlegare
synleggjering av kva delar av strandsona som e r ei gna /ikkje eigna til bygging av naust og kva
delar av strandsona som har størst verdi som f riområde .

Luster kommunen har ikkje vurdert kva grunneigarar som skal få utlagt byggeområde for
naust på sin eigedom i dette aktuelle området . Det førelåg ikkje innspel/ynskje om naust frå
den nye eigaren på den aktuelle eigedomen då frist for merknader / innspel til
oppstarstvarselet gjekk ut o g heller ikkje under utarbeiding av planframlegget haust/vinter
2016/17. Det skal også påpeikast at kommunen ikkje vurderer eigarskap når grenser for
byggeføremål vert fastsett for eit område ved handsaminga av reguleringsplansaker.

I prosessen fram mot 1. gongs offentleg ettersyn oppmoda kommunen utbyggar om å
redusera talet på naust. Dette var av omsyn til dei ålmenne interessene og tilgang for alle til
strandsona. Rådmannen si vurdering e r at området ved BUN1 er det som er lettast
tilgjengeleg for t.d. små born og andre som vil nytte dette strandområdet.



Rådmannen rår frå at BU N1 skal omfatta meir enn 2 - 3 nye naust. Med det store talet på
bueiningar som skal byggjast i Botn vil det koma mange nye småbarnsfamiliar til området.
Området kring BU N1 kan verta eit «attraktivt» plaskeområde spesielt for dei minste borna.

Det vil vera svært uheldig om heile området kring eksisterande naust sør fo r grovi vert
utbygd. For mange naust i dette området kan lett føra til ei «privatisering» av strand sona og
vil hindra både små og stor e og koma ned til vatnet. Dette vil vera i strid med intensjonane til
eit så sentralt friområde og i høve til nasjonale må lsetjingar om strandsonevern.

Rådmannen meiner at området ved BU N1 er eit område som er lett tilgjengeleg då den gamle
postvegen går like forbi , og kan lett tilretteleggast for universell utforming .
Området har høg verdi då det er ei slett og fin strandsone og området i v atnet er langgrunt.
Lenger sør i området er strandsona anten bratt og med store kampesteinar ned mot vatnet,
eller det er lagt ein voll av steinar som ei slags førebygging eller som resultat av
dyrking/rydding av jorda i bakkant. Der må det større tilrettelegging til for at strandsona skal
ha god tilgjenge . Vidare sørover i området er det bratt og fjell i dagen ned til vatnet.
Naustbygging i dette området føreset store terrenginngrep.

BU N1 er difor , i samsvar med rapport etter synfaring datert 1 4 .12.16, skyvd litt lenger mot sør
enn slik området låg ved 1. gongs offentleg ettersyn .
Området mellom eksisterande naust og grovi vert avsett til friområde.
Rådmannen legg til grunn at eit større areal til naust enn det som er avsett i planframlegget
vil redusera kvaliteten på friområdet betrakteleg.

Dato: 10 .04.2019

Jarle Skartun Ar ne Ingjald Lerum
rådmann Plansjef
_____________________________________________________ _______________

Særutskrift skal sendast:
m/kopi til:


