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Kommunedirektørens forslag til vedtak
Teknisk utvalg vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, å legge forslag til
detaljregulering for Homborsund brygge og nærmiljøsenter ut på høring og offentlig ettersyn
på følgende vilkår.
Før planen sendes ut på høring og offentlig ettersyn skal det:
1. utarbeides rekkefølgjebestemmelse som før igangsettingstillatelse innenfor
sentrumsområdet, BS, sikrer:
- utbygging av fortau langs Homborsundveien på strekning mellom
Jordvardeveien – Nalsteinveien
- utbygging av gangvei nærmest sjøen (SGG2).
2. utarbeides en nye bestemmelse for maksimal utnyttelse av sentrumsområdene
BS1-3 som samsvarer med illustrasjonene.
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Møtebehandling
Anne Gurine Hegnar, SV, Anne Merethe Holmberg, Ap og Marlene Imre, MDG fremmet
følgende fellesforslag:
«Forslag til detaljregulering legges ikke ut på høring.
Teknisk utvalg ber kommunedirektøren om å utrede alternative plasseringer som ikke vil
komme i konflikt med statlige føringer og vedtatte bestemmelser, og ikke kommer i konflikt
med Hombursunds kulturhistoriske og miljømessige kvaliteter.
Alternative plasseringer har ikke vært utredet. Nåværende plassering vil få store
konsekvenser og er ikke i tråd med de nasjonale føringene om bygging i 100 metersbeltet.
Området fremstår som helt uberørt. Endringen fra LNF område til nærmiljøsenter er på tvers
av nasjonale føringer.
Det biologiske mangfoldet/ naturmangfoldet vil bli ødelagt.
Det er registret rødlistet art kusymre i området. I tillegg er der narrmarihand som utenom der
i Norge kun er registrert på Kalvehageneset.
Salamanderdammer har nasjonalt vern. Utbygging og sprenging vil true en sjelden art, som
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vi er forpliktet til å ivareta.
Trafikken til området vil øke kraftig og utbyggingen vil kreve utvidelse av veien som vil
forringe et kulturhistorisk miljø.
Muligheten for å få status som verdensarv uthavn vil ødelegges, fordi den foreslåtte
utbyggingen vil dominere uthavnen. Husene ligger i dag beskyttet av knauser og knatter, slik
det historisk ble bygget, mens ny bebyggelse vil bli liggende eksponert uten vern for vær og
vind og dessuten vil kreve nedsprenging av knauser og knatter.
Toppene er tradisjonelt brukt til varder, røyser og utkikk for los.
Historisk grunn vil gå tapt.
Utfylling i sjø vil kreve store masser. Det er dypt helt inn til land og med bratt fjellvegg ned
mot sjøen. Forslag om strand, tar ikke hensyn til det.
Et nærmiljøsenter har ikke som formål å legge til rette for turister, men fastboende. Uten
boplikt, med plassering i 100 meters beltet og med leiligheter som planlagt, er faren for at
utbyggingen ikke vil fremme formålet, tydelig.»
Øystein Møretrø, H og Gudveig Dalaker, Sp, fremmet følgende fellesforslag:
«Teknisk Utvalg vedtar i medhold av plan-og bygningsloven paragraf 12-10, å legge forslag
til detaljregulering for Homborsund brygge og nærmiljøsenter ut på høring og offentlig
ettersyn på følgende vilkår.
Før planen sendes ut på høring og offentlig ettersyn skal det:
1. Utarbeides rekkefølgebestemmelser som før igangsettingstillatelse innenfor
sentrumsområdet, BS.sikrer:
Utbygging av gangvei nærmest sjøen (SGG2).
2. Utarbeides nye bestemmelser for maksimal utnyttelse av sentrumsområdene BS1-3
som samsvarer med illustrasjonene.
3. Fortau langs Kistevikveien frem til Nalsteinskrysset skal være ferdig opparbeidet før
ferdigattest på første bolig foreligger.»
Votering
1. votering: Innstillingen ble vedtatt med 4 mot 3 (SV, Ap, MDG) stemmer for fellesforslaget
fra SV, Ap, MDG som falt.
2. votering: Fellesforslaget fra H, og SP ble vedtatt med 4 mot 3 (SV, Ap, MDG) stemmer for
innstillingen som falt.
Teknisk utvalg 2019 - 2023 vedtak/innstilling
Teknisk Utvalg vedtar i medhold av plan-og bygningsloven paragraf 12-10, å legge forslag til
detaljregulering for Homborsund brygge og nærmiljøsenter ut på høring og offentlig ettersyn
på følgende vilkår.
Før planen sendes ut på høring og offentlig ettersyn skal det:
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1. Utarbeides rekkefølgebestemmelser som før igangsettingstillatelse innenfor
sentrumsområdet, BS.sikrer:
Utbygging av gangvei nærmest sjøen (SGG2).
2. Utarbeides nye bestemmelser for maksimal utnyttelse av sentrumsområdene BS1-3
som samsvarer med illustrasjonene.
3. Fortau langs Kistevikveien frem til Nalsteinskrysset skal være ferdig opparbeidet før
ferdigattest på første bolig foreligger.
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