Vår dato:

Vår ref:

17.09.2019
Deres dato:

Deres ref:

Saksbehandler, innvalgstelefon

Knut Harald Dobbe, 51568961

Meklingsprotokoll Kommuneplan Sauda
Meklingen ble gjennomført på Statens Hus 28.08.19 kl. 09:30 – 13:00
Til stede under meklingen:
Sauda kommune:

Asbjørn Birkeland – ordfører
Kristian Landro – medlem formannskapet
Sigrid Fatnes - medlem formannskapet
Rune Kloster Tvedt- rådmann
Ingvild Hovind – planlegger

Rogaland Fylkeskommune (RFK):

Solveig Ege Tengesdal – fylkesordfører
Christine Haver – regionalplansjef
Pål Kloster – rådgiver

Fylkesmannen i Rogaland (FMRO):

Lone Merethe Solheim – fylkesmann
Reidar Johnsen – fylkesberedskapssjef
Marit Sundsvik Bendixen – fung. fylkesmiljøvernsjef
Anfinn Rosnes – ass. landbruksdirektør
Ine Woldstad – rådgiver
Knut Harald Dobbe – plankoordinator

Bolig Lillebekk (innsigelse FMRO)
Konklusjon: Det ble oppnådd enighet. Kommunen tar området ut av kommuneplanen.
Bolig Nestjødnane (innsigelse FMRO)
Konklusjon: Det ble oppnådd enighet. Boligområde B1og vei tas ut av planforslag som ble sendt inn før
mekling. Reguleringsplanen skal avklare alternativ veiframføring som best ivaretar landskapet.

E-postadresse:
fmropost@fylkesmannen.no Sikker
melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 59
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdveien 44

Telefon: 51 56 87 00
www.fylkesmannen.no/ro
Org.nr. 974 763 230

Side: 2/2

Bolig Løypesmyrane

(innsigelse RFK)

Konklusjon: Det ble oppnådd enighet. Område avgrenses til 10 dekar for inntil 7 boliger i tilknytning til
eksisterende boligområde. Arealet på 10 dekar inkluderer vei, lekeareal mm. Det settes krav om at
ytterligere utvidelse ikke kan skje før gang- og sykkelvei er på plass.
Næring Søndenå (innsigelse FMRO)
Konklusjon: Det ble oppnådd enighet. Området vises med hensynssone båndlegging. Området er flomog skredutsatt, og det skal gjennomføres en ROS-analyse for å avklare om arealet kan utnyttes.
Akvakultur Saudafjorden (innsigelse FMRO)
Kommunen viste til at det for dette anlegget er søkt om en utviklingskonsesjon av et nederlandsk selskap,
og at en slik konsesjon ikke er geografisk betinget. Kommunen ønsker å sette av areal til dette formålet
her fordi det har en svært god beliggenhet med god tilgang til strøm, varme, ferskvann, gass mm. Det er
snakk om tilsvarende et landbasert anlegg som blir liggende på en lekter på sjøen. Kommunen er kjent
med at det i utgangspunktet ikke åpnes for nye akvakulturanlegg i nasjonale laksefjorder. Fordi kommune
trenger nye arbeidsplasser og det ikke er snakk om konvensjonelt lakseoppdrett men utvikling/utprøving
av noe nytt, ønsker kommunen likevel å teste ut om det er mulig å få godkjent akvakulturanlegget her.
Fylkesmannen viste til § 3 i Forskrift om særlige krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale
laksevassdrag og nasjonale laksefjorder som gir et klart forbud mot å etablere nye akvakulturanlegg for
produksjon av anadrom laksefisk i nasjonale laksefjorder. Selv om det er snakk om et «lukket anlegg» vil
det føre eller senere skje utslipp eller rømning. Fylkesmannen mener utprøving/utvikling av nye typer
anlegg må skje andre steder enn i nasjonale laksefjorder.
Konklusjon: Det ble ikke oppnådd enighet. Saken blir sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet
for endelig avgjørelse.
Signering for godkjent protokoll fra meklingsmøtet:
Asbjørn Birkeland
ordfører

Solveig Ege Tengesdal
fylkesordfører

Lone Merethe Solheim
fylkesmann

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever derfor ikke signatur.

