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Knut Gundersen anker
på vegne av Hugo Fast
det administrative av-
slaget om fradeling av
parsell til boligformål
på Berge, Justøya.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● Administrasjonen avslo før
jul søknaden om fradeling av
en boligtomt på Berge (gnr
9/bnr 8) fordi man vurderer
ulempene ved å si ja til å være
betydelig større enn ulempene.

Søknaden var begrunnet
med at det er ønske om å eta-

blere en fast bosetting på eien-
dommen, men at den eldre byg-
ningsmassen vurderes som
ubeboelig.

– Det er ikke noe grunnleg-
gende feil i slike ønsker, men
administrasjonen finner like-
vel ikke grunnlag for at det
skal foretas en fradeling av
denne årsak, heter det i vurde-
ringen fra kommunen, hvor
det også vises til at kommune-
planen sier at man skal være
svært restriktiv i forhold til
LNF-områder.

– Dette underbygger denne
saken godt, da fradeling vil
punktere landskapet, og en bit
for bit nedbygging av LNF-om-
rådet kan bli resultatet på sikt.

Det er i tillegg grunnleggende
feil å skulle dispensere fra
kommuneplanens arealdel i
slike tilfeller, da dette på sikt
vil svekke planen som sty-
ringsverktøy, heter det i vedta-
ket som nå er påklagd.

Knut Gundersen peker i sin
klage på vegne av Hugo Fast på
at fylkesmannen ikke har noen
innvendinger til saken og at de
momentene som fylkeskom-
munen etterlyste er svart på i
korrespondanse med kommu-
nen.

Når kommunen i sitt av-
slagsbrev hevder at regional
myndighet har uttalt seg nega-
tivt til tiltaket, så mener eien-
domsutvikler Gundersen at

dette er feil. Han viser i den for-
bindelse til at kommunen har
sendt en søknad som kommu-
nen selv mente var mangelfull
over til høringsinstansene.

– Dette synes ikke å være
særlig god saksbehandling,
skriver han. Gundersen mener
kommunens vurdering i liten
grad tar hensyn til Fasts ønske
om å bosette seg på eiendom-
men for å kunne holde jord og
eiendom i hevd. Han reagerer
på at kommunen gjør et poeng
at søknaden ikke har vurdert
fordeler og ulemper, kan ikke
se konflikter eller ulemper ved
å bruksendre et lite areal til bo-
ligformål. Det pekes i den for-
bindelse på at boligen skal leg-

ges på et uproduktivt areal.
Fylkeskommunen har anbe-

falt en annen lokalisering på
eiendommen slik at et stein-
gjerde, som betraktes som et
kulturminne, kan bevares. Av
klagen går det fram at også sø-
ker kan være villig til å vur-
dere en annen plassering.

– Jeg utfordrer kommunen
til å invitere til en befaring
sammen med fylkeskommu-
nen hvor det tas sikte på å
finne en bedre egnet lokalise-
ring til det omsøkte tiltaket, he-
ter det i klagen fra Gundersen
på vegne av Fast.

Anker avslag på Justøy-bolig

Bystyret trosset admi-
nistrasjonens advarsler
og kuttet millionene
som var satt av til nytt
ventilasjonsanlegg på
rådhuset. Nå blir Ar-
beidstilsynet koblet
inn.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

● Det er hovedverneombud
Nils Johan Larsen som nå har
fått nok og ber Arbeidstilsynet
kontrollere rådhuset i Lille-
sand. Han er selv ikke i tvil om
at arbeidsforholdene helt klart
er i strid med Arbeidsmiljølo-
ven (§ 4-4), noe også rådmannen,
arbeidsmiljøutvalget og de tillit-
svalgte fremførte i forbindelse
med budsjettbehandlingen i de-
sember.

Da bystyret
hadde budsjett-
møte onsdag, lå
saken fra ar-
beidsmiljøutval-
get på politiker-
nes bord.

– Vi vurderer
denne saken så
alvorlig at vi må
vurdere å få en
vurdering av Ar-
beidstilsynet, sa
Ottar Stordal,
som er hovedtil-
litsvalgt i Utdanningsforbun-
det, til Lillesands-Posten etter
budsjettbahendlingen. Han fikk
støtte av Ole Kristian Gabri-
elsen, hovedtillitsvalgt i Fagfor-
bundet, også i spådommen om at
forholdene er så dårlige at råd-
huset kan bli stengt.

– Inneklimaet i deler av Råd-
huset er veldig dårlig, det er ing-
en tvil om det. Vi må nå se om vi
skal ta det opp med hovedverne-
ombudet, sa Gabrielsen, som nå
altså får full støtte av hovedver-
neombudet.

Sykdom
– Jeg har etter samtale med ver-
neombud konstatert at det fak-
tisk er flere som har plager/syk-
domssymptomer på jobben som
de mener er relatert til mang-
lende ventilasjon og kvalitet på

luft, påpeker Larsen i sin hen-
vendelse til Arbeidstilsynet.

Larsen viser til at flere av kon-
torene på rådhuset er delt i to
med fast vegg fra gulv til tak
uten ventilasjon, og det er også
slik at mange må inn på nabo-
kontor for å slå på lyset.

– Oppdeling av kontorer på-
går fortsatt og er med på å for-
sterke virkningene av ventila-
sjonsmangelen, som var dårlig
allerede i 2008, hevder Larsen og
viser til at saken om dårlig ven-
tilasjon har pågått i fem-seks år,
men er blitt mer akutt som følge
av bygningsmessige endringer.

Rapport
I likhet med de hovedtillitsvalg-
te viser Larsen til en rapport fra
Multikonsult fra 2008 som viser
at dagens ventilasjonssystem
ikke dekker dagens krav til ven-
tilasjon. Siden den gang mener
Larsen at situasjonen er blitt yt-
terligere forverret og viser også

til en uttalelse
fra yrkeshygie-
niker og HMS-
konsulent In-
gvild Berger
Langeland fra
Helsehuset Salis
som i desember i
fjor lagde et no-
tat på vegne av
bedriftshelsetje-
nesten om inne-
klimaet på råd-
huset.

– Bedriftshel-
setjenesten har fulgt saken i
mange år og anbefaler på det
sterkeste at utbedringer/ut-
skiftninger foretas i 2011 som
planlagt. Vi er bekymret for hel-
setilstanden til de ansatte der-
som ventilasjonssystemet ikke
utbedres som planlagt, skrev
Langeland i sitt notat til kom-
munen, hvor det vises til at an-
legget er så dårlig at det ikke
kan utbedres.

KLAGER: Hovedvernombud Nils Johan Larsen er Arbeidstilsynet vurdere arbeidsforholdene på rådhuset i Lille-
sand. (Arkivfoto)

Klager til Arbeidstilsynet

❞
Arbeidsforholdene
er helt klart er i
strid med
Arbeidsmiljøloven

NILS JOHAN LARSEN

Når bystyret skal disku-
tere Flørenes-planens
videre skjebne, er admi-
nistrasjonens anbefa-
ling å droppe hele pla-
nen og avsette hele Flø-
reneshalvøya til LNF-
område, med unntak av
båtplasser i Virekilen
og et mindre boligområ-
de.

THOR BØRRESEN
thorb@lp.no

Innsigelsene fra fylkesmannen
på Flørenes-planen er så mange
og omfattende at det etter råd-
mannens vurdering ikke har no-
en hensikt å gå videre med plan-
arbeidet som ble igangsatt aller-
ede i 2006.

Rådmannen og saksbehand-
ler Ole Martin Aanonsen har
oppsummert de mer enn 60 hø-
ringsuttalelsene til planen og
har også laget en egen konflikt-
matrise som legges fram for po-
litikerne. Hovedvekten er lagt
på de til sammen 13 innsi-
gelsene fra sektormyndighe-
tene.

Bystyret kan velge å vedta pla-
nen til tross for innsigelsene,
men må da gjennom en me-
klingsprosess og trolig også be-
handling i departementet. Kom-
muneadministrasjonen anbefa-
ler imidlertid ikke dette.

– De foreliggende innsi-
gelsene til plandokumentene er
så omfattende og av en slik ka-
rakter at rådmannen ikke
finner det hensiktsmessig å gå
til mekling for å re-
alisere de områ-
dene som vurderes
å kunne gjenstå
som potensielle ut-
byggingsområder
etter en meklings-
prosess, heter det i
saksutredningen
til formannskap og
bystyre.

Selv om rådman-
nen velger å bøye seg for innsi-
gelsene, legges det i sakspapi-
rene ikke skjul på frustrasjon
over fylkesmannens håndtering
av saken. Det vises i den forbin-
delse til at fylkesmannens innsi-
gelser kom på overtid, mens den
informasjon som innsigelsen er
begrunnet ut ifra var kjent
allerede i oppstartsmeldingen.

– Rådmannen mener at innsi-

gelsesmyndigheten har hatt god
anledning til å varsle hvilke
plangrep som ville kunne utløse
innsigelse tidligere i prosessen,
heter det i vurderingsdelen.

Dersom rådmannens forslag
går igjennom formannskapet i
morgen og bystyret i neste uke,
blir hele Fløreneshalvøya avsatt
til landbruks-, natur- og frilufts-
område. Delområde G kan ifølge
forslaget innarbeides i kommu-

neplanen som et
fremtidig boligom-
råde, mens en
videreføring av
småbåthavn i Vire-
kilen også kan vur-
deres i kommune-
planarbeidet.

LNF: Kun G-feltet kan be-
bygges dersom adminis-

trasjonens forslag går
igjennom i bystyret. 

Vil avslutte arbeidet
med Flørenes-planen

❞
Det er ikke
hensiktsmessig
å gå til mekling

RÅDMANNEN


