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Leder ønsket velkommen. Det var ingen merknader til agenda og
innkalling.
1.

Innspill strategi for småbåthavner
Utkast til strategi var sendt ut med innkalling og agenda.
Administrasjonen hadde en kort presentasjon av prosess og innhold i
strategi. Forslag til strategi for småbåthavner vil bli lagt frem for
Kommuneplankomiteen i møte 13.06.17
Representantene fra hytteeierforeningen hadde som generell kommentar
at det var mye positivt i strategien, men at utkastet ikke var blitt drøftet
med medlemmene enda. Vil komme tilbake med en uttale når utkastet har
vært på «høring» i organisasjonen. Frist for å oversende innspill ble satt
til 29. mai.
Strategi for småbåthavner vil bli forankret i ny kommuneplan og være
underlag når evt. nye småbåthavner vurderes.
Innspill og merknader i drøftingen:
- Vil det bli aktuelt å legge inn noen nye småbåthavner i ny
kommuneplan, med utgangspunkt i foreslått strategi?
Administrasjonen svarte at nye småbåthavner vil bli vurdert i
arbeid med ny arealdel av kommuneplan. Hovedstrategi vil være å
vurdere utvidelse av eksisterende før etablering av mange nye.
- Viktig å sikre «demokratisk» og likeverdig tilgang for
allmenheten. Kommunen bør bruke de virkemidler den har
gjennom avtaler med båtforeningene.
- Viktig å være tydelig på hvem som har forvalteransvar i sentrum.
- Båtutsettingsplasser er ikke meldt inn som en mangel pr nå.
- Viktig å skille mellom ulike typer «småbåthavner».
Båtutfartsområder, brygger, større havneanlegg.
- Vadholmen eksempel på område hvor etablering av småbåthavn
og bru vil gi vinn vinn situasjon. Viktig å få mest mulig ut av
ressursene som legges ned. Mange av småbåthavnene brukes også
som viktige rekreasjonsområder.
- Tilrettelegging for kajak er på fremmarsj andre steder.
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-

Bør inn i strategien at man ser for seg en utvidelse av
eksisterende havner i områder hvor det også ønskes fortetting
i utlagte hyttefelt. Særlig aktuelt på øyene.

Ønske om at strategien behandles politisk før sommeren. Innspill fra
hytteeierforeningen oversendes før sak til KPK ferdigstilles.
2.

Utkast/arbeid med strategi for avløp i spredt bebyggelse
Representanter fra Teknisk (VAR) innledet om arbeidet som nå pågår
med strategi for VA i spredt bebyggelse. Ble vist til prosess og foreløpige
drøftinger i administrasjonen. Strategien vil bli lagt frem for Utvalg for
tekniske saker i august. Hytte- og friluftsforumet vil få oversendt utkast til
strategi sammen med referat. (vedlagt) Eventuelle merknader må
oversendes ila Mai måned.
Hovedpunkter fra drøftingen i forumet:
- Viktig at vi finner gode løsninger som både ivaretar miljøet og
som gir «vanlige folk» anledning til å etablere gode løsninger.
- Naturlig at vi har en felles forskrift og krav om påkobling til
offentlig anlegg. Men strategien bør også legge til rette for at de
som ikke klarer å koble seg på et offentlig anlegg får gode
alternativer.
- I hvor stor grad aksepterer vi andre løsninger? Statlig godkjente
anlegg bør kunne bli akseptert i Sandnes. Kan ikke ha strengere
krav i Sandnes enn andre kommuner.
- Forståelse av uforholdsmessig høy kostnad vil bli drøftet i
strategien, med eksempler fra andre steder.
- Utfordring med de som ikke ønsker å koble seg på og som øker
kostnaden pr hytte. Dilemmaet: jo færre som blir med, jo høyere
kostnad.
- I andre nordiske land er det nå forbudt å tømme septik fra båt i
nærheten av land. Dette vil øke behovet for flere tømmestasjoner
ved havnene, gjerne kombinert med bobil og hytter.
(Administrasjonen svarte at dette er løftet frem i strategi for
småbåthavner.)
- Viktig med effektive søknadsprosesser for de som ønsker å
tilrettelegge for skikkelige VA forhold. Ønskelig med en kokebok
for hvordan gå frem i slike saker. (forumet drøftet et konkret
prosjekt hvor søkere hadde vært i kontakt med hytteierforeningen,
administrasjonen ville ta ny kontakt med søker)
- Viktig at forumet ikke går inn i enkeltsaker, men holder seg på et
overordnet og prinsipielt nivå.

3.

Aktuelle tema for forumet fremover
- Fortetting av hytter
- VA løsninger
- Arealdelen, LNF områder
- Størrelse på hytter (gesimshøyde og antall kvm)
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4.

Dato for neste møte
Adm foreslår ny møtedato i august/september.
Forslag: 24.08.17, kl 15-17

Vedlegg:
Presentasjon VA strategi
Presentasjon strategi småbåthavner
Utkast strategi VA i spredt bebyggelse (ettersendes)
jt

