________________________________________
Fra: post@xn--grnn-fremtid-wjb.no <post@xn--grnn-fremtid-wjb.no>
Sendt: mandag 10. februar 2020 17.39
Til: Bergitte H. Flatebø
Emne: Re: Merknad til plan 2109 fra Magne Pettersen
Hei Bergitte
Det fremkommer at Prosedyre for utredning av aktsomhetsområder og
faresoner i kap. 4.5 i NVE veilederen "Sikkerhet mot kvikkleireskred"
ikke er utført. Dette er pre akseptert ytelse til TEK17 § 7-3. Implisitt
betyr dette at nevnt prosedyre må gjennomgås for planområdet, eller at
analyseløsning jf. TEK17 § 2-2 legges til grunn. Unnlatelse vil være et
avvik fra forskriften som er utenfor hva kommuen kan avgjøre uten et
dispensasjonsvedtak.
Støyretningslinjen T-1442 forutsetter også at støy utredes som del av
planprosessen.
Hensikten med at støy og områdestabilitet skal utredes på plannivå er at
eventuelle faresoner fra disse vurderinger skal påtegnes plankartet jf.
pbl § 4-3. Et eventuelt fravær av faresoner skal kunne på samme måte kun
oppfattes som at det ikke er utfordringer med støy eller skredsikkerhet
innen planområdet.
Dersom disse vurderinger gjøres i byggesaken vil det ikke være mulig å
påtegne eventuelle faresoner på plankartet som loven tilsier, og planes
hensikt som informasjonsbærere blir ikke møtt.
Vi mener i dette lys at det er underlig at ROS analysen konkluderer med
at det ikke foreligger noen farer, når vesentlige vurderinger for å
avdekke farer ikke er utført som loven krever.

Mvh

Magne Pettersen
Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid
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On 2020-02-10 13:47, Bergitte H. Flatebø wrote:
> Heisann
>
> Viser til deres merknad til plan 2109 som har vært utlagt til
> offentlig ettersyn. Vi er usikre på hva dere mener med merknaden,
> lister dere opp det som er sagt i planbeskrivelsen, eller påpeker
> dere noe dere mener mangler? Minner om at merknader blir en del av
> plansaken, de blir svart opp på i et saksframlegg til politisk
> behandling, lagt ved og sendt ut sammen med saken. Vil på denne
> bakgrunn be om at merknader fremstilles på en klar måte, slik at det
> er tydelig hva som skal svares opp på fra kommunens side.
>

> Med vennlig hilsen
>
> Bergitte Hatteland Flatebø
>
> E-Mail: bha02@karmoy.kommune.no
>
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