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Bakgrunn: 
Kommunestyret fatta 19.12.2018 vedtak om å løyve kr. 1.000.000,- til prosjektet til 
«sentrum nord jmf. Vedtatt planprogram».  Pengane skal nyttast til reguleringsplan og 
vidare arbeid med å realisere prosjektet. 
 
Ny reguleringsplan for Fitjar sentrum er ei områderegulering etter pbl §12-2, men med 
eit høgare presisjonsnivå for nokre av dei mest sentrale delene av området. 
 
Formannskapet vedtok 22.04.2020 planprogrammet for reguleringsplan for Fitjar 
sentrum i medhald av PBL § 4-1. 
 
I påvente av at denne reguleringsplanen skal tre i kraft finn rådmannen det naudsynt å 
anmode om å nedlegge mellombels forbod mot tiltak innanfor plangrensene til planen.  
Unnateke frå dette forbodet er bygging av ny brannstasjon med tilhøyrande anlegg på 
Gnr/Bnr 65/6 og mogleg ny barnehage i planområdet, 
 
Dersom det kjem inn byggesøknader i dag, vil dei måtta bli handsama etter gjeldande 
vedtekne planar og føresegner.  Innanfor dette planområdet vil det bli noko endringar av 
arealbruken, som igjen vil medføra at tiltak som er i tråd med gjeldande vedtekne planar 
vil kunna være til hinder for gjennomføring av ny områdereguleringsplan for Fitjar 
sentrum. 
 

 
Plangrensa for ny områdeplan Fitjar sentrum 
 



Vurdering: 
For å sikra at nye tiltak ikkje skal vera til hinder for gjennomføring av planar som er 
under arbeid, kan kommunen vedta å innføra mellombels forbod mot tiltak etter plan- og 
bygningslova § 13-1.  I føresegna heiter det: 

Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny 
planlegging, kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 
1-6 og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før 
planspørsmålet er endelig avgjort. 

Dersom en søknad om tillatelse til tiltak ikke er avgjort, kan kommunen bare vedta 
et midlertidig forbud dersom søkeren er varslet om dette innen utløpet av de 
saksbehandlingsfrister som følger av § 21-7, og dersom forbudet vedtas senest innen 
åtte uker etter utløpet av fristen. 

Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis 
det etter kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. 

Gjelder den påtenkte planen areal for omforming og fornyelse med hensynssone for 
særlige samarbeids- eller eierformer, jf. §§ 11-8 bokstav e og 12-6, kan kommunen 
også bestemme at grunneier eller rettighetshaver ikke uten samtykke fra kommunen 
kan råde rettslig over eiendom på en måte som kan vanskeliggjøre eller fordyre 
gjennomføringen av planen. Kommunen skal la slikt vedtak tinglyse på de berørte 
eiendommer. 
 
I medhald av plan- og bygningslovas § 13-1 kan altså kommunen bestemme at tiltak 
etter lova ikkje må igongsettjast før reguleringsspørsmålet er endeleg avgjort.  Det 
same gjeld andre tiltak som vil kunna vanskeleggjera planlegginga eller gjennomføringa 
av planen. 
 
Kommunen kan imidlertid samtykke i at eigedom blir delt eller at tiltak vert oppført, 
dersom det etter kommunen sitt skjøn ikkje vil vanskeliggjera gjennomføring av den nye 
reguleringa.  Det vil soleis vera mogleg å differensiera kva type tiltak forbodet skal 
omfatte. 
 
Eit bygge- og deleforbud er mellombels og legg dermed ei forplikting på kommunen til å 
gjennomføra reguleringa.  Er ikkje reguleringsspørsmålet endeleg avgjort innan 4 år, fell 
forbodet bort, jf. pbl. § 13-2.  Tidlegare innsendte dele- og byggesøknader skal då 
takast opp til handsaming.  Når områdereguleringsplan for Fitjar sentrum er endeleg 
vedteke, kan dei tiltak som vart avslått i bandleggingsperioden, men som er i tråd med 
den nye reguleringsplanen kunne omsøkjast på nytt.  
Kommunen kan i særlige tilfelle forlenga fristen, jf. pbl. § 13-3.  Ved fristforlengelse kan 
kommunen eller departementet bestemma at berørte grunneigarar skal gis rett til å 
kreva innløysing av sine eigedomar som om eigedomen, eller den del av eigendomen 
som vert berørt av byggeforbodet, var blitt regulert til offentleg trafikkområde, 
friområde, fellesområde eller område angitt til omforming og fornying. 
Løyve trass i forbod (såkalt samtykketiltak) skal handsamast etter pbl § 13-1, 2. ledd, 
ikkje som dispensasjon etter § 19-2. 
 
Områdereguleringsplanen vil leggja opp til endringar i sentrumsområda, og rådmannen 
vurderer det difor som naudsynt at det vert lagt ned mellombels forbod mot tiltak etter 
pbl. § 13-1 i området.  Dette avdi tiltak innanfor disse området kan vanskeleggjere, eller 
vera direkte i strid med det pågåande planarbeidet.  Rådmannen meiner det er viktig å 
bandlegge området for å få ein viss kontroll på utviklinga fram til område-
reguleringsplanen er endeleg vedteke.  Dersom det skal tillatast tiltak i området, bør det 
vera av ein type tiltak som etter ei konkret vurdering lar seg kombinera med 
framtidsplanane i områdereguleringa.  Tiltak som vil vera uforeineleg med planen bør 
derimot ikke tillatast. 
 
Målet med forbodet er hovedsakeleg å hindre oppføring av nye bygningar og anlegg 
utanfor dei rammer som potensielt kan følgje av den pågåande områdereguleringa. 
 



Brannstasjonen som er under planlegging, og ein mogleg ny barnehage som kan koma, 
vil bli unnateke byggeforbodet.  Dette på grunn av stor og viktig samfunnsnytte. 
 
Etter framdriftsplanen i vedteke planprogram skal områdeplanen vera klar til 1. gongs 
handsaming i mars/april 2021, offentleg ettersyn juni 2021, 2. gongs handsaming 
oktober 2021 og klar for endeleg vedtak våren 2022. 
 
Ein ser ikkje for seg at sak om mellombels byggeforbod vil forskyva framdrifta, men vil 
gå parallelt med planarbeidet i haust. 
 

Førehandsvarsling: 
Formannskapet fatta i møte 16.09.2020 vedtak om å varsla mellombels forbod mot tiltak 
innanfor heile plangrensa for pågåande områderegulering av Fitjar sentrum 
PlanID4615_201901 i medhald av FVL §16 og med heimel i PBL §13-1. 
 
Forbodet gjeld deling/frådeling/samanføyning og alle tiltak etter §§ 1-6 og 20-1, samt 
andre tiltak som kan vanskeleggjera planarbeidet.  Bygging av ny brannstasjon og 
mogleg ny barnehage er unnateke forbodet. 
 
Førehandsvarsel til alle heimelshavarar innanfor planområdet vart sendt ut 22.09.2020 
med frist for å koma med merknader på 14 dagar. 
 

Merknader 
Det kom ingen merknader til førehandsvarselet. 
 

Framlegg til vedtak: 
Formannskapet vedtek å innføre mellombels forbod mot tiltak innanfor heile plangrensa 
for pågåande områderegulering av Fitjar sentrum PlanID4615_201901 i medhald av FVL 
§16 og med heimel i PBL §13-1. 
 
Forbodet gjeld deling/frådeling/samanføyning og alle tiltak etter §§ 1-6 og 20-1, samt 
andre tiltak som kan vanskeleggjera planarbeidet.  Bygging av ny brannstasjon og 
mogleg ny barnehage er unnateke forbodet. 
 

Behandling i Formannskapet - 04.11.2020: 

 
 

Vedtak: (4 røyster mot 1 røyst (FRP)) 

Formannskapet vedtek å innføre mellombels forbod mot tiltak innanfor heile plangrensa 
for pågåande områderegulering av Fitjar sentrum PlanID4615_201901 i medhald av FVL 
§16 og med heimel i PBL §13-1. 
 
Forbodet gjeld deling/frådeling/samanføyning og alle tiltak etter §§ 1-6 og 20-1, samt 
andre tiltak som kan vanskeleggjera planarbeidet.  Bygging av ny brannstasjon og 
mogleg ny barnehage er unnateke forbodet. 
 
 
 
Olaug Haugen 
Rådmann 
 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.


