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SAKLISTE

Saker til handsaming på møtet

Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad
016/15 15/625 Faste saker
017/15 15/267 Søknader om fritak for eigedomskatt for

bygningar med historisk verdi
018/15 14/397 Interkommunal Næringsarealplan for Fusa,

Os og Samnanger - uttale til høyringsutkast
019/15 14/969 Riving og oppattbygging av mur -

Kommunal delfinansiering
020/15 15/543 Invitasjon til å teikna aksjar i selskapet

Hordalandsdiagonalen AS

Oversikt faste saker

 Godkjenning av innkalling og sakliste
 Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte
 Delegerte vedtak/referatsaker
 Utvalet sitt kvarter
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Arkivsaksnr: 15/625 Løpenr:  15/6076
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Formannskapet 26.08.2015 016/15 MS

FASTE SAKER

Oversikt faste saker:

 Godkjenning av innkalling og sakliste
 Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte
 Delegerte vedtak/referatsaker
 Utvalet sitt kvarter

Oversikt delegerte vedtak/referatsaker som er meldt opp til møtet:

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent
 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering

__________________________________________________________________________
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Arnved Soldal Lund Arkivkode: FE-232
Arkivsaksnr: 15/267 Løpenr: 15/5959
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Formannskapet 26.08.2015 017/15 ASL

SØKNADER OM FRITAK FOR EIGEDOMSKATT FOR BYGNINGAR MED HISTORISK
VERDI

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Samnanger kommune gjev fritak frå eigedomskatt med medhald av eigedomskattlova § 7 bokstav b
til bygg i Samnanger med høg verneverdi.

Vestlandshuset på gr 16 br 4 får fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7
bokstav b.

Våningshus på gr 30 br 17 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7
bokstav b.

Våningshus på gr 32 br 7 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7
bokstav b.

Våningshuset på gr 34 br 1 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7
bokstav b.

Naust på gr 43 br 5-6 får fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7 bokstav b.

Våningshus på gr 45 br 4 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7
bokstav b.

Våningshus på gr 45 br 62 får ikkje fritak frå eigedomskatten med medhald i eigedomskattlova § 7
bokstav b.

Dokument som er vedlagt:
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Verdivurdering av gr 16 br 4
Verdivurdering av GR 30 BR 17
Verdivurdering av GR 32 Br 7
Verdivurdering av gr 34 br 1
Verdivurdering av gr 45 br 4
Verdivurdering av gr 45 br 62
Verdivurdering av gr 43 br 5-6

Dokument som ikkje er vedlagt:
Kommunedelplan for kulturminne 2012-2020
Søknadene

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
I kommunestyresak 068/14 om utskriving av eigedomsskatt vart det vedteke at Samnanger
kommune kan gje, i medhald av eigedomsskattelova § 7 bokstav b, fritak for bygningar som har
historisk verdi med 100 %. Fritak kan vurderast på grunnlag av søknad. Det er eit krav at bygget har
bevart sin opphavlege arkitektoniske stil, og at det ikkje vert nytta til forretningsverksemd.

I same vedtak vart desse bygga friteke eigedomsskatt med medhald av § 7b:
 Rolvsvåg skulehus
 Botnahytta
 Notaholmen med naust
 Jonastova
 Nordvikaseter
 Fabrikkpipa til SAFA AS
 Kvernhuset på Reistad
 Kvernhuset på Hildersmark
 Kvernhuset på Fiske
 Treskoverkstaden i Nordbygda
 Stolpane skulehus

Dei bygga som fekk fritak i sak KS-068/14 er alle nemnt i Kommunedelplan for kulturminne 2012-
2020 som vart vedteke 15. mai 2013 av kommunestyret. Den lista som er i kulturminneplanen er
vurdert ut i frå kjente kulturminne i Samnanger. Den må ikkje forståast som statisk eller utfyllande.
Det kan vera kulturminne i Samnanger som ikkje var registrert når planen vart utarbeida, eller som
ikkje er registrert i det heile. Det kan òg vera kulturminne som er registrert som burde vore tatt inn i
kulturminneplanen. Dei kulturminna som er nemnt med tekst i kulturminneplanen har høg
verneverdi for Samnanger kommune.

Det har innan fristen 11. mai kome inn sju søknader om fritak med heimel i §7b i
Eigedomsskattelova. Alle søknadane vert einskild vurdert.

I denne saka er det berre den historiske verdien som vert vurdert. Det vert ikkje take omsyn til dei
eventuelle økonomiske konsekvensane som eit vedtak kan føre med seg. For å kunne samanlikne
dei bygga det er søkt om med dei som allereie har fått fritak er det gjort verneverdivurderingar av
dei.

For å vurdera verneverdien vektleggjar me:
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 Representativitet
 Samanheng og miljø
 Autentisitet
 Fysisk tilstand
 Arkitektonisk og kunstnarisk kvalitet
 Identitet og symbol
 Økonomi og bruk
 Økologi

Eit kulturminne eller kulturmiljø kan relaterast til fleire kriterium. Kva for kriterium det skal
leggjast mest vekt på, er avhengig av dei aktuelle kulturminna eller kulturmiljøa me står
ovanfor. Dei ulike kriteria kan overlappa og underbyggje kvarandre. Det kan òg leggjast
større vekt på enkelte kriterium enn andre. Det er dei same kriteria som skal brukast enten det gjeld
vern/ freding eller dispensasjon. Enkelte kriterium er ikkje alltid aktuelle. Kvar for seg
og saman representerer dei kunnskapsverdiar, opplevingsverdiar og bruksverdiar.

I verdivurderinga vert verdien av kulturminne gradert med låg, middels eller høg verdi.
Verdivurderinga er ein lokal vurdering, og gjev verdien av kulturminne for Samnanger kommune.

Søknader om fritak for eigedomsskatt må avgjerast av kommunestyret. Vedtak om fritak vil gjelda i
1 år (kalenderår/skatteår).

Vurderingar og konsekvensar:
I kommunestyret sitt vedtak i sak 068/14 er det stilt krav at bygget skal ha bevart sin opphavlege
arkitektoniske stil, og at det ikkje vert nytta til forretningsverksemd. I same vedtak vart 11 bygg
fritatt eigedomsskatt med medhald i § 7b i eigedomskattlova.

Samnanger kommune er med i KS sitt eigedomsskatteforum (KSE). Dei har gitt ut ein rettleiar om
fritak for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova §7. Når det gjeld fritak etter eigedomsskattelova §
7 bokstav b, vert det i rettleiaren mellom anna vist til boka Eiendomsskatt av Einar Harboe: «Hvilke
eiendommer som har historisk verdi, må avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering der
kommunestyret i utgangspunktet ikke er bundet av andre instansers vurdering. Faginstansers
vurdering vil likevel kunne ha stor betydning som grunnlag for vurderingen, som for eksempel når
en bygning er fredet etter lov om kulturminner»

Av dei bygga som vart friteke med medhald i §7b er det eit bustadhus, Jonastova. Me fekk ikkje
registrert Jonastova i arbeidet med kulturminneplanen, men bygget er svært gamalt. Den eldste
delen skal skriva seg frå 1500-talet. Dersom det stemmer, så kan Jonastova vore aktuell for
automatisk freding etter § 4 i kulturminnelova.

Med tanke på likehandsaming, er det derfor ikkje noko i vegen for at bustadhus skal få fritak frå
eigedomskatt med medhald i § 7b. I kulturminneplanen har me definert alle bygg frå før 1950 som
moglege kulturminne, men det kan òg vera yngre bygg som verta definert som eit kulturminne. Det
gjer at det potensielt er mange bygg i Samnanger som kan vera aktuelle for fritak frå
eigedomskatten.

Fritak frå eigedomskatt for bygg med historisk verdi kan nyttast som eit verkemiddel i
kulturminneforvaltninga. Alle bygga det er søkt for er SEFRAK-registrert. SEFRAK-registeret
inneheld i prinsippet alle bygg og rester av bygg som er oppført før 1900. SEFRAK-registeret legg
berre alder til grunn for registrering, ikkje verneverdi, og at bygget er registrert gjev ikkje formell
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vernestatus. Registreringa fungerer meir som eit varsko om at det bør gjerast ei lokal vurdering av
verneverdien før ein eventuelt gjev løyve til å rive, flytte eller endre bygget.

I siste rapport om SEFRAK-registrerte bygg i Samnanger, «Gamle hus da og nå» (Hordaland
fylkeskommune, 2014), les ein at Samnanger kommune har 322 SEFRAK-registrerte bygg igjen.
Av dei 18 kommunane som inngår i kontrollregistreringa «Gamle hus da og nå» har Samnanger det
høgaste tapstalet på 7 %. Fleire av dei som har søkt om fritak grunnar søknaden med at, med eit
fritak vert dei meir motivert til å vedlikehalde bygget.

I vedtaket i sak KS-068/14 vart 11 bygg i Samnanger friteke eigedomskatt med medhald i § 7b. Dei
bygga er nemnt i kulturminneplanen med tekst, og er å rekna som viktige kulturminne i Samnanger.
Dei har alle høg verneverdi.

I kulturminneforvaltinga vel ein kva for nokre kulturminne ein ynskjer å ta vare på. Me kan ikkje ta
vare på alt. I kommunedelplanen for kulturminne har me valt nokre. Dei kulturminna har fått fritak
frå eigedomskatt. Dersom det er fleire bygg med historisk verdi som skal fritakast eigedomskatt bør
dei vera like viktige for Samnanger. Legg me vedtaket i KS-068/14 til grunn, skal berre bygg med
høg verneverdi få fritak.

Gr 16 br 4 – Kvernnes Øvre - Gunbjørg Haugen
Den eldste delen av huset er datert til å vera bygt rundt 1780. Huset er bygd på ei tid då bustadhus
og høyløa vert bygd i same bygning. Huset er i god stand og er representativt for tradisjonen det er
bygd i. Huset står fram som å vera autentisk.

Vestlandshuset på gr 16 br 4 vert vurdert til å ha høg verneverdi og bør verta friteke eigedomskatt.

Gr 30 br 17 – Austbø – Harald Langeland
Kårstova er datert til å vera bygd mellom 1800-1899. Kårstova vart flytta til noverande plassering i
1920 frå Langeland gard. Kårstova er bygd opp med lafteverk med utvendig panel og vanleg saltak.
Byggjetradisjonen var den dominerande måten å byggje trehus på i Noreg frå vikingtida til midten
av 1800-talet. Den er ikkje spesiell for Samnanger.

Kårstova på gr 30 br 17 vert vurdert til å ha middels verneverdi og bør ikkje verta friteke
eigedomskatt.

Gr 32 br 7 – Steinhushaugen – Aud Norunn Solberg
Våningshuset er datert til å vera bygd i 1870-åra. Det vart bygd på i 1904-05 og i 1957.
Våningshuset er bygd opp med lafteverk og bindingsverk med trepanel. Huset har vanleg saltak.
Våningshuset er bygd med metodar som er godt kjent, og påbygginga som skjedde i 1957 har endra
karakteren på huset.

Våningshuset på gr 32 br 7 vert vurdert til å ha låg verneverdi og bør ikkje verta friteke
eigedomskatt.

Gr 34 br 1 – Svensdal – Arvid Kolle
Våningshuset er datert til å vera bygd mellom 1850-60. Det er bygd med lafteverk og kledd med
panel. Våningshuset er bygd med metodar som er godt kjent. Huset treng i dag vedlikehald, og eigar
opplyser i søknaden at eit alternativ til fritak frå eigedomskatt er riving.

Våningshuset på gr 34 br 1 vert vurdert til å ha middels verneverdi og bør ikkje verta friteke
eigedomskatt.

Gr 43 br 5-6 – Barmen – Hans-Egil Solberg
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Naustet er datert til 1896. Naustet, med stø og kai, representerer tida med jektefart i Samnanger.
Naustet, med stø og kai, har god autentisitet, og gjev inntrykket av å vera det det er. Den fysiske
tilstanden er god. Sjøbruksmiljøet er nemnt i kulturminneplanen.

Naustet på gr 43 br 5-6 vert vurdert til å høg verneverdi og bør verta friteke eigedomskatt.

Gr 45 br 4 – Signe R. Sævild
Huset er datert til å vera bygd rundt 1880. Slik som den fysiske tilstanden huset er i dag, må det
enten totalrenoveras eller rivast og byggjast opp igjen. Det har ikkje budd folk i huset sidan rundt
1970. Som ein hovudregel vil det vera eit minimumskrav til originalmateriale for at eit bygg skal få
høg verneverdi. Ein totalrenovering eller riving, med oppbygging, vil gjera at autentisiteten til huset
vert lågare.

Våningshuset på gr 45 br vert vurdert til å låg verneverdi og bør ikkje verta friteke eigedomskatt.

Gr 45 br 62 – Lundebø – Olaf Hagenes
Huset er datert 1896 og bygd opp med laftverk og kledd med trepanel. Det er vanleg saltak.
Våningshuset er bygd med kjente metodar.

Våningshuset på gr 45 br 62 vert vurdert til å ha middels verneverdi og bør ikkje verta friteke
eigedomskatt.
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VERDIVURDERING AV GR 16 BR 4 

KVERNNES ØVRE 

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

14/447/15/4568/KUL/ASL  FA-C50 15.06.2015 

 

 

For å vurdera verneverdien vektleggjar me: 

 

 Representativitet 

 Samanheng og miljø 

 Autentisitet 

 Fysisk tilstand 

 Arkitektonisk og kunstnarisk kvalitet 

 Identitet og symbol 

 Økonomi og bruk 

 Økologi 

 

Eit kulturminne eller kulturmiljø kan relaterast til fleire kriterium. Kva for kriterium det skal 

leggjast mest vekt på, er avhengig av dei aktuelle kulturminna eller kulturmiljøa me står 

ovanfor. Dei ulike kriteria kan overlappa og underbyggje kvarandre. Det kan òg leggjast 

større vekt på enkelte kriterium enn andre. Det er dei same kriteria som skal brukast enten det 

gjeld vern/ freding eller dispensasjon. Enkelte kriterium er ikkje alltid aktuelle. Kvar for seg 

og saman representerer dei kunnskapsverdiar, opplevingsverdiar og bruksverdiar. 

 

Det er viktig for oss at det er variasjon i det me tek vare på, og at enkeltobjekt eller miljø er 

tidstypiske.  

 

I verdivurderinga vert verdien av kulturminne gradert med låg, middels eller høg verdi. 

Verdivurderinga er ein lokal vurdering, og gjev verdien av kulturminne for Samnanger 

kommune. 

  

For utdjupande informasjon om kva som ligg i dei ulike kriteria, sjå Kommunedelplan for 

kulturminne 2012-2020. 

 

Dei første nemningane om drift av gardsbruk på Øvre-Kvernnes er at Rasmus «Indre»-

Kvernnes var busitjar der i 1617. For gr 16 br 1 var Ingjald Hansson Øvre-Kvernnes 

sjølveigar der i 1890, 1900, 1910. Huset på gr 16 br 4 var tidligare ein del av gr 16 br 1.  

 

Den eldste delen av huset er datert til å vera bygd i 1780. Denne dateringa er noko usikker, 

men det er teikn på materialane som underbygg dette. Det er usikkert når huset vart bygd på, 

men byggemåte og materiale tydar på at det har skjedd på 1800-talet.  
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Huset er bygd opp med lafteverk og kledd med horisontalt trepanel. Skukken er bygd i 

grindverk. Huset har vanleg saltak og et tekt med skifer. Det står på ein grunnmur av 

naturstein utan bindemiddel.  

Lafting var den dominerande måten å bygge trehus på i Noreg frå vikingtida til midten av 

1800-talet. Frå 1700-talet vart det vanleg å kle tømmerveggane utvendig. 

 

Huset er registrert i arbeidet med kulturminneplan i Samnanger.  

 

I SEFRAK-registreringa les ein at huset har fuktskadar, og at forfallet har kome langt. Eigar 

har satt huset i stand. I registreringa til Samnanger kommune ser ein at huset er godt 

vedlikehalde.  

 

Huset er bygd på ein tid då bustadhuset og høyløa vart bygd i same bygning. I løpet av den av 

1800-talet vart det vanleg at ein bygde saman stova og driftsbygningar. Huset på gr 16 br 4 er 

eit vestlandshus med ei stove i midten med ei høyløe på den eine sida og ein skukk på den 

andre. Det er derfor truleg at driftsdelen av huset er bygd på seinare.  

 

I løpet av første halvdel av 1800-talet utvikla «hordalandshuset» seg. Ein viktig endring var 

ein gjekk frå røykestove til peis- og ovnsstove med lem. Den typiske lemstova på gardane i 

Hordaland er eit symmetrisk hus kor grua ligg i midten. I Hordaland gjekk lemstova i større 

grad over til å verta ei vanleg stove. Rommet i midten tok over kjøkkenet og eldhuset sin 

funksjon. I den typiske husmannsstova i Hordaland vart det på 1800-talet vanleg å bygge 

stova og driftsbygningane saman.  

 

Huset verkar å vera representativt for denne tradisjonen. Huset står fram som godt 

vedlikehaldet. Noko av materiala er bytta, men laften er den originale. Huset står fram som å 

vera autentisk til tida det vart bygd og bruken det hadde.  

 

Huset har ein funksjon for eigaren, og det er truleg at huset vert vedlikehalde òg i framtida.  

 

 

Huset på gr 16 br 4 vert vurdert til å ha høg verdi.    
 

 

Det er gjort søk i tilgjengeleg skriftleg materiale. Vurderinga er gjort av Arnved Soldal Lund, 

kultursjef i Samnanger kommune. 

 

 

Kjelder: 

Christensen, Arne Lie (1995)  Den norske byggeskikken : hus og bolig på landsbygda fra 

middelalder til vår egen tid. Pax. Oslo 

SEFRAK-registrering 1242 002 117 – bygget vart registrert 28.8.1979 

Bilete tatt i samband med innføring av eigedomsskatt i Samnanger sommar 2014 

Søknad om fritak frå eigedomsskatt i Samnanger, dagsett 11.5.2015 

Nils Lauvskard (1973) Samnanger I. Boktrykk L.L. Bergen 

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Samnanger kommune 2014 

Intern rapport – registrering av kulturminne. Kvernes Øvre gr 16. Ikkje dagsett. 
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VERDIVURDERING AV GR 30 BR 17 

KÅRSTOVE AUSTBØ 

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

14/447/15/3924/KUL/ASL  FA-C50 21.05.2015 

 

 

For å vurdera verneverdien vektleggjar me: 

 

 Representativitet 

 Samanheng og miljø 

 Autentisitet 

 Fysisk tilstand 

 Arkitektonisk og kunstnarisk kvalitet 

 Identitet og symbol 

 Økonomi og bruk 

 Økologi 

 

Eit kulturminne eller kulturmiljø kan relaterast til fleire kriterium. Kva for kriterium det skal 

leggjast mest vekt på, er avhengig av dei aktuelle kulturminna eller kulturmiljøa me står 

ovanfor. Dei ulike kriteria kan overlappa og underbyggje kvarandre. Det kan òg leggjast 

større vekt på enkelte kriterium enn andre. Det er dei same kriteria som skal brukast enten det 

gjeld vern/ freding eller dispensasjon. Enkelte kriterium er ikkje alltid aktuelle. Kvar for seg 

og saman representerer dei kunnskapsverdiar, opplevingsverdiar og bruksverdiar. 

 

Det er viktig for oss at det er variasjon i det me tek vare på, og at enkeltobjekt eller miljø er 

tidstypiske.  

 

I verdivurderinga vert verdien av kulturminne gradert med låg, middels eller høg verdi. 

Verdivurderinga er ein lokal vurdering, og gjev verdien av kulturminne for Samnanger 

kommune. 

  

For utdjupande informasjon om kva som ligg i dei ulike kriteria, sjå Kommunedelplan for 

kulturminne 2012-2020. 

 

Gardsbruket Austbø, gr 30 br 17, er eit gardsbruk som ligg på Tveit. I følgje Harald 

Langeland har det vore gardsdrift der sidan 1892. Kårstova er datert til å vera bygd mellom 

1800-1899. Det er har ikkje lykkast å finne eksakt byggjeår. Kårstova vart flytta til noverande 

plassering i 1920 frå Langeland gard.  

 

Då kårstova vart flytta, vart den plassert på ny grunnmur og det vart bytta kledning. Det ser 

ikkje ut som det er gjort endringar på bygningen sidan den vart SEFRAK-registrert i 1982. 

 

Kårstova er bygd opp med lafteverk med utvendig horisontalt trepanel med vanleg saltak dekt 

med huggen skifer. Kårstova står på ein mur av delvis betong og tørrmur med kalk. 

 

Bygningen vart ikkje registrert i førearbeidet til kulturminneplanen. 
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Lafting var den dominerande måten å bygge trehus på i Noreg frå vikingtida til midten av 

1800-talet. Frå 1700-talet vart det vanleg å kle tømmerveggane utvendig. Kårstova verkar å 

vera tidstypisk og gjer inntrykk av å ha god autentisitet.  

 

Bruket har vore i slekta til noverande eigar sidan bruket vart skilt ut i 1892. For eigar har 

truleg bruket høg symbolverdi. For Samnanger har ikkje bruket noko spesiell symbolverdi. 

 

Kårstova er i god stand og tidstypisk for perioden den vart bygd, men den er ikkje spesiell for 

Samnanger. 

 

Kårstova på gr 30 br 17 vert vurdert til å ha middels verdi. 
 

Det er gjort søk i tilgjengeleg skriftleg materiale. Vurderinga er gjort av Arnved Soldal Lund, 

kultursjef i Samnanger kommune. 

 

 

Kjelder: 

Søknad om fritak frå eigedomskatt i Samnanger, dagsett 12.4.2015 

SEFRAK-registrering 1242 005 004 – bygget vart registrert 20.7.1982 

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Samnanger kommune 2014 

Nils Lauvskard (1973) Samnanger I. Boktrykk L.L. Bergen 
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VERDIVURDERING AV GR 32 BR 7 

STEINHUSHAUGEN - VÅNINGSHUS 

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

14/447/15/4001/KUL/ASL  FA-C50 26.05.2015 

 

 

For å vurdera verneverdien vektleggjar me: 

 

 Representativitet 

 Samanheng og miljø 

 Autentisitet 

 Fysisk tilstand 

 Arkitektonisk og kunstnarisk kvalitet 

 Identitet og symbol 

 Økonomi og bruk 

 Økologi 

 

Eit kulturminne eller kulturmiljø kan relaterast til fleire kriterium. Kva for kriterium det skal 

leggjast mest vekt på, er avhengig av dei aktuelle kulturminna eller kulturmiljøa me står 

ovanfor. Dei ulike kriteria kan overlappa og underbyggje kvarandre. Det kan òg leggjast 

større vekt på enkelte kriterium enn andre. Det er dei same kriteria som skal brukast enten det 

gjeld vern/ freding eller dispensasjon. Enkelte kriterium er ikkje alltid aktuelle. Kvar for seg 

og saman representerer dei kunnskapsverdiar, opplevingsverdiar og bruksverdiar. 

 

Det er viktig for oss at det er variasjon i det me tek vare på, og at enkeltobjekt eller miljø er 

tidstypiske.  

 

I verdivurderinga vert verdien av kulturminne gradert med låg, middels eller høg verdi. 

Verdivurderinga er ein lokal vurdering, og gjev verdien av kulturminne for Samnanger 

kommune. 

  

For utdjupande informasjon om kva som ligg i dei ulike kriteria, sjå Kommunedelplan for 

kulturminne 2012-2020. 

 

Gardsbruket Steinhushaugen, gr 32 br 7, er eit bruk som ligg på Kvitingen. Namnet 

Steinhushaugen skal kome av at det sto ei mura uteløe på haugen, eit steinhus. Etter dette vart 

haugen heitande Steinhushaugen. Det har vore busetting der sidan første halvdel av 1800-

talet. Våningshuset er datert til å vera bygd mellom 1800-1899. Eigar opplyser at huset er frå 

1870-åra. Det har ikkje lykkast å finne eksakt byggjeår. Våningshuset vart bygd på i 1904-05 

og skifertaket erstatta torvtak rundt 1900 på den sydlege takdelen, og i 1916 på den nordlege. 

Påbygget mot nord vart bygd omtrent i 1957. 

 

Bruket vart delt i 1904-05 til br. 4 og 7. 

 

Våningshuset er bygd opp med lafteverk og bindingsverk med horisontal trepanel. 

Bindingsverket finn ein på påbygget som står i nord. Huset har vanleg saltak med hoggen 
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skifer. På påbygget er det bølgeblikk. Huset står på ein grunnmur av naturstein som er fuga 

med bindemiddel.  

 

Lafting var den dominerande måten å bygge trehus på i Noreg frå vikingtida til midten av 

1800-talet. Frå 1700-talet vart det vanleg å kle tømmerveggane utvendig. Lafting vart 

utkonkurrert av bindingsverk som byggjemåte på 1900-talet. 

 

Våningshuset vart bygd på i 1957 på den nordlege sida. Det gjer at huset har endra noko 

karakter. Det reduserer autentisiteten til huset.  

 

Bygningen vart ikkje registrert i førearbeidet til kulturminneplanen. 

 

For eigar har truleg bruket høg symbolverdi. For Samnanger har ikkje bruket noko spesiell 

symbolverdi. 

 

Våningshuset er bygd med kjente metodar som er godt kjent og påbygginga som skjedde i 

1957 har endra karakteren på huset.  

 

Våningshuset på gr 32 br 7 vert vurdert til å ha låg verdi. 
 

Det er gjort søk i tilgjengeleg skriftleg materiale. Vurderinga er gjort av Arnved Soldal Lund, 

kultursjef i Samnanger kommune. 

  

 

  

Kjelder: 

Søknad om fritak for eigedomsskatt, dagsett 21.4.2015 

SEFRAK-registrering 1242 006 016 – Bygget vart registrert 9.7.1985 

Bilete tatt i samband med innføring av eigedomsskatt i Samnanger sommar 2014 

Nils Lauvskard (1973) Samnanger I. Boktrykk L.L. Bergen 
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SAMNANGER KOMMUNE 
Eining for kultur 

 

1 

       

 

VERDIVURDERING AV GR 34 BR 1 

VÅNINGSHUS - SVENSDAL 

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

14/447/15/4110/KUL/ASL  FA-C50 28.05.2015 

 

 

For å vurdera verneverdien vektleggjar me: 

 

 Representativitet 

 Samanheng og miljø 

 Autentisitet 

 Fysisk tilstand 

 Arkitektonisk og kunstnarisk kvalitet 

 Identitet og symbol 

 Økonomi og bruk 

 Økologi 

 

Eit kulturminne eller kulturmiljø kan relaterast til fleire kriterium. Kva for kriterium det skal 

leggjast mest vekt på, er avhengig av dei aktuelle kulturminna eller kulturmiljøa me står 

ovanfor. Dei ulike kriteria kan overlappa og underbyggje kvarandre. Det kan òg leggjast 

større vekt på enkelte kriterium enn andre. Det er dei same kriteria som skal brukast enten det 

gjeld vern/ freding eller dispensasjon. Enkelte kriterium er ikkje alltid aktuelle. Kvar for seg 

og saman representerer dei kunnskapsverdiar, opplevingsverdiar og bruksverdiar. 

 

Det er viktig for oss at det er variasjon i det me tek vare på, og at enkeltobjekt eller miljø er 

tidstypiske.  

 

I verdivurderinga vert verdien av kulturminne gradert med låg, middels eller høg verdi. 

Verdivurderinga er ein lokal vurdering, og gjev verdien av kulturminne for Samnanger 

kommune. 

  

For utdjupande informasjon om kva som ligg i dei ulike kriteria, sjå Kommunedelplan for 

kulturminne 2012-2020. 

 

Gardsbruket Svensdal, gr 34 br 1, er eit bruk som ligg i enden av Svensdalen. Det har vore 

drift på garden i lang tid. Noverande eigar sin slekt har eigd bruket sidan 1864. Våningshuset 

er datert til å vera bygd mellom 1850-1860 åra. Eigar opplyser at huset er frå 1865.  

 

Våningshuset er bygd opp med lafteverk og bindingsverk med horisontal trepanel med høvla 

kantprofil. Tømmeret til konstruksjonen er handsaga på eigen sag. Skorsteinen er nyare, den 

er bygd av teglstein. I SEFRAK-registreringa er det registrert at det ikkje har vore skifta 

kledning på huset. Då gamle løa brann i 1881 vart det laga flor til smalen under bestestova til 

den nye løa kom opp. 

 

Bygningen vart ikkje registrert i førearbeidet til kulturminneplanen. 
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Lafting var den dominerande måten å bygge trehus på i Noreg frå vikingtida til midten av 

1800-talet. Frå 1700-talet vart det vanleg å kle tømmerveggane utvendig. Lafting vart 

utkonkurrert av bindingsverk som byggjemåte på 1900-talet. 

 

Våningshuset er bygd med kjente metodar som er godt kjent. Eigar opplyser at huset står slik 

det vart bygd i 1865. Det er ikkje innlagt vatn eller straum. I dag treng huset ny kledning og 

skifte av rotne glas. Våningshuset gjev inntrykk av at det har god autentisitet, men dersom det 

vert bytta kledning og glas vil autentisiteten verta dårlegare. Den fysiske tilstanden til huset er 

ikkje vurdert.  

 

Sidan våningshuset har vore i familien sidan 1864, så har det truleg høg symbolverdi for 

eigaren. For Samnanger kommune har ikkje huset symbolverdi. I eigar sin søknad om fritak 

frå eigedomsskatt vart det skissert eit alternativ om riving. Eigar nyttar eit anna hus på bruket 

som fritidsbustad. Ein kan då spørja seg om våningshuset har stor bruksverdi for eigaren.  

 

Våningshuset er tidstypisk og verkar å ha god autentisitet, men det er ikkje spesielt for 

Samnanger. 

 

Våningshuset på gr 34 br 1 vert vurdert til å middels verdi. 
 

Det er gjort søk i tilgjengeleg skriftleg materiale. Vurderinga er gjort av Arnved Soldal Lund, 

kultursjef i Samnanger kommune. 

 

 

Kjelder: 

Søknad om fritak frå eigedomsskatt i Samnanger, mottatt 3.5.2015 

SEFRAK-registrering 1242 007 043 – bygget vart registrert 19.7.1985 

Bilete tatt i samband med innføring av eigedomsskatt i Samnanger sommar 2014 

Nils Lauvskard (1973) Samnanger I. Boktrykk L.L. Bergen 

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Samnanger kommune 2014 
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SAMNANGER KOMMUNE 
Eining for kultur 

 

1 

       

VERDIVURDERING AV GR 45 BR 4 

VÅNINGSHUS 

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

14/447/15/4260/KUL/ASL  FA-C50 03.06.2015 

 

 

For å vurdera verneverdien vektleggjar me: 

 

 Representativitet 

 Samanheng og miljø 

 Autentisitet 

 Fysisk tilstand 

 Arkitektonisk og kunstnarisk kvalitet 

 Identitet og symbol 

 Økonomi og bruk 

 Økologi 

 

Eit kulturminne eller kulturmiljø kan relaterast til fleire kriterium. Kva for kriterium det skal 

leggjast mest vekt på, er avhengig av dei aktuelle kulturminna eller kulturmiljøa me står 

ovanfor. Dei ulike kriteria kan overlappa og underbyggje kvarandre. Det kan òg leggjast 

større vekt på enkelte kriterium enn andre. Det er dei same kriteria som skal brukast enten det 

gjeld vern/ freding eller dispensasjon. Enkelte kriterium er ikkje alltid aktuelle. Kvar for seg 

og saman representerer dei kunnskapsverdiar, opplevingsverdiar og bruksverdiar. 

 

Det er viktig for oss at det er variasjon i det me tek vare på, og at enkeltobjekt eller miljø er 

tidstypiske.  

 

I verdivurderinga vert verdien av kulturminne gradert med låg, middels eller høg verdi. 

Verdivurderinga er ein lokal vurdering, og gjev verdien av kulturminne for Samnanger 

kommune. 

  

For utdjupande informasjon om kva som ligg i dei ulike kriteria, sjå Kommunedelplan for 

kulturminne 2012-2020. 

 

Våningshuset på gr 45 br 4 er datert i SEFRAK-registreringa til å vera bygd omtrent i 1880. 

Den nordaustre delen av huset er frå 1880, og var ein lemstove. I 1925 vart huset bygd på og 

forlenga med omtrent 6 meter. Våningshuset er bygd opp med grind- eller stavkonstruksjon 

med horisontalt trepanel. Huset står på ein grunnmur av naturstein. I den sydvestlege delen er 

det tørrmur med fuge. Taket er eit vanleg saltak og pulttak ved inngangen i sydaust. Taket er 

tekt med hoggen skifer. I søknaden om fritak for eigedomsskatt opplyser eigar at våningshuset 

er bygd opp av tømmerreisverk.  

 

Bygningen vart ikkje registrert i førearbeidet til kulturminneplanen. 

 

I eit hus som er ført opp med grindverk vert huset bore av eit skjelett av tømmerstokkar. 

Konstruksjonsmåten er materialsparande. Grindbygg er kjend for å ha spinkle og trekkfulle 
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veggar. Det er derfor ein måte som er best eigna til løer. Stavkonstruksjon er ein 

vidareutvikling av grindverket. Konstruksjonsmåtane liknar på kvarandre. 

 

Eit reisverk er ein type berekonstruksjon/byggemåte som vart nytta i Noreg frå omtrent 1850-

1940. Eit reisverk består som regel av ein berande rammekonstruksjon av stolper og sviller. 

Sidan berekonstruksjonen i eit reisverk ikkje krympar kan ein kle ytterveggen med ein gong, 

men det var vanskeleg å få reisverket tett mot trekk. Når bygningspappen kom på midten av 

1800-åra vart bygningsmåten meir utbrett.  

 

Bygningskonstruksjonen har innverknad på verdien av eit kulturminne. Dersom våningshuset 

er bygd opp med grindverk eller med ein stavkonstruksjon, så er det meir uvanleg enn ein 

reisverkkonstruksjon.  

I SEFRAK-registreringa så er våningshuset merka om fråflytta, og eigar opplyser i si søknad 

om fritak frå eigedomsskatt at det ikkje har budd folk i huset sidan rundt 1970. Eigar opplyser 

vidare at huset treng å verta renovert, eventuelt å rive huset og bygg det opp igjen på 

grunnmuren dersom det skal bu folk i det. 

 

Eigar opplyser at det er lekkasje i sløysane på arket og mykje mit i huset. Slik som den 

fysiske tilstanden til våningshuset er i dag, så vil ein totalrenovering eller riving, med 

oppbygning gjera at autensiteten til huset vorta lågare. I dei kunnskapsverdiane som ein kan 

trekke ut av kulturminne, så vil det som hovudregel vil det vera eit minstekrav til 

originalmateriale i kulturminne for at det skal ha høg verneverdi. 

 

Sidan våningshuset har stått tomt sidan 1970, og det i dag har forfallet så mykje at det trengs 

totalrenovering eller riving, så er det lite truleg at våningshuset har stor symbolverdi eller 

bruksverdi for eigar. Våningshuset har ikkje noko symbolverdi for Samnanger kommune.   

 

Våningshuset på gr 45 br 4 vert vurdert til å ha låg verdi. 

 

Det er gjort søk i tilgjengeleg skriftleg materiale. Vurderinga er gjort av Arnved Soldal Lund, 

kultursjef i Samnanger kommune. 

 

 

Kjelder: 

Søknad om fritak frå eigedomsskatt i Samnanger, dagsett 30.4.2015 

SEFRAK-registrering 1242 010 033 – bygget vart registrert 30.7.1982 

Bilete tatt i samband med innføring av eigedomsskatt i Samnanger sommar 2014 

Nils Lauvskard (1973) Samnanger I. Boktrykk L.L. Bergen 

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Samnanger kommune 2014 
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SAMNANGER KOMMUNE 
Eining for kultur 

 

1 

       

 

 

VERDIVURDERING AV GR 45 BR 62 

VÅNINGSHUS - LUNDEBØ 

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

14/447/15/4267/KUL/ASL  FA-C50 03.06.2015 

 

 

For å vurdera verneverdien vektleggjar me: 

 

 Representativitet 

 Samanheng og miljø 

 Autentisitet 

 Fysisk tilstand 

 Arkitektonisk og kunstnarisk kvalitet 

 Identitet og symbol 

 Økonomi og bruk 

 Økologi 

 

Eit kulturminne eller kulturmiljø kan relaterast til fleire kriterium. Kva for kriterium det skal 

leggjast mest vekt på, er avhengig av dei aktuelle kulturminna eller kulturmiljøa me står 

ovanfor. Dei ulike kriteria kan overlappa og underbyggje kvarandre. Det kan òg leggjast 

større vekt på enkelte kriterium enn andre. Det er dei same kriteria som skal brukast enten det 

gjeld vern/ freding eller dispensasjon. Enkelte kriterium er ikkje alltid aktuelle. Kvar for seg 

og saman representerer dei kunnskapsverdiar, opplevingsverdiar og bruksverdiar. 

 

Det er viktig for oss at det er variasjon i det me tek vare på, og at enkeltobjekt eller miljø er 

tidstypiske.  

 

I verdivurderinga vert verdien av kulturminne gradert med låg, middels eller høg verdi. 

Verdivurderinga er ein lokal vurdering, og gjev verdien av kulturminne for Samnanger 

kommune. 

  

For utdjupande informasjon om kva som ligg i dei ulike kriteria, sjå Kommunedelplan for 

kulturminne 2012-2020. 

 

Våningshuset på gr 45 br 62 hørte tidlegare til gardsbruket Lundebø, gr 45 br 6. Hans Larsson 

Sævell kjøpte plassen som fekk namnet Lundebø. Han var sjølveigar der i 1900, 1910 og 

1918. Før har det truleg vore ein husmannsplass. Gr 45 br 62 har vorte skilt ut på eit seinare 

tidspunkt.  

 

Det har stått eit gamalt hus på grunnen som vart revet. Våningshuset er datert til 1896 og bygd 

på same stad kor det gamle huset sto. Huset er bygd opp med laftverk og kledd med 

horisontalt trepanel. Det har eit vanleg saltak med hoggen skifer. Pipa er bygd med raud 

teglstein. Huset står på ein tørrmur med naturstein, men nordre gavlvegg er på pålar.  

 

19 av 48



Bygningen vart ikkje registrert i førearbeidet til kulturminneplanen. 

 

Lafting var den dominerande måten å bygge trehus på i Noreg frå vikingtida til midten av 

1800-talet. Frå 1700-talet vart det vanleg å kle tømmerveggane utvendig. Lafting vart 

utkonkurrert av bindingsverk som byggjemåte på 1900-talet. 

 

Våningshuset er bygd med kjente metodar.  

 

I SEFRAK-registreringa er det registrert at forfallet har starta. Det har ikkje kome inn noko 

informasjon om tilstanden til huset, men me antar at huset er vedlikehaldet og i godt fysisk 

stand.  

 

Sidan noverande eigar kjøpe våningshuset i 2004 så er det mindre truleg at huset har stor 

symbolverdi for han. For Samnanger kommune har ikkje huset noko spesiell symbolverdi. 

 

Våningshuset på gr 45 br 62 vert vurdert til å middels verdi. 
 

Det er gjort søk i tilgjengeleg skriftleg materiale. Vurderinga er gjort av Arnved Soldal Lund, 

kultursjef i Samnanger kommune. 

 

 

Kjelder: 

Søknad om fritak frå eigedomsskatt i Samnanger, dagsett 8.5.2015 

SEFRAK-registrering 1242 010 054 – bygget vart registrert 3.7.1982 

Nils Lauvskard (1973) Samnanger I. Boktrykk L.L. Bergen 

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Samnanger kommune 2014 
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SAMNANGER KOMMUNE 
Eining for kultur 

 

1 

       

 

 

VERDIVURDERING AV GR 43 BR 5-6 

BARMEN - NAUST 

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

14/447/15/5276/KUL/ASL  FA-C50 01.07.2015 

 

 

For å vurdera verneverdien vektleggjar me: 

 

 Representativitet 

 Samanheng og miljø 

 Autentisitet 

 Fysisk tilstand 

 Arkitektonisk og kunstnarisk kvalitet 

 Identitet og symbol 

 Økonomi og bruk 

 Økologi 

 

Eit kulturminne eller kulturmiljø kan relaterast til fleire kriterium. Kva for kriterium det skal 

leggjast mest vekt på, er avhengig av dei aktuelle kulturminna eller kulturmiljøa me står 

ovanfor. Dei ulike kriteria kan overlappa og underbyggje kvarandre. Det kan òg leggjast 

større vekt på enkelte kriterium enn andre. Det er dei same kriteria som skal brukast enten det 

gjeld vern/ freding eller dispensasjon. Enkelte kriterium er ikkje alltid aktuelle. Kvar for seg 

og saman representerer dei kunnskapsverdiar, opplevingsverdiar og bruksverdiar. 

 

Det er viktig for oss at det er variasjon i det me tek vare på, og at enkeltobjekt eller miljø er 

tidstypiske.  

 

I verdivurderinga vert verdien av kulturminne gradert med låg, middels eller høg verdi. 

Verdivurderinga er ein lokal vurdering, og gjev verdien av kulturminne for Samnanger 

kommune. 

  

For utdjupande informasjon om kva som ligg i dei ulike kriteria, sjå Kommunedelplan for 

kulturminne 2012-2020. 

 

På Barmen har det vore gardsdrift sidan 1757 og Hans Rasmusson Barmen var sjølveigar på 

gr 43 br 5-6 i 1867. Han var jekteskipper i mange år og døde før 1910. Naustet er i SEFRAK-

registreringa tidfesta til 1896 og Hans Solberg var byggherre. Eigar opplyser at naustet kan 

vera frå 1850-talet. Naustet er mura med naturstein. I gavlane er det horisontalt trepanel, 

supanel. Taket er eit vanleg saltak med hoggen skifer.  

 

Naustet er bygd med kjente metodar.  

 

Naustet er registrert i arbeidet med kulturminneplanen i Samnanger og omtala i 

kulturminneplanen. I kulturminneplanen les ein: «På Ytre-Tysse ligg eit fint lite sjøbruksmiljø 
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med eit stort steinnaust, ei fin stø og kai som har høyrd til ein jekteskippar på bruket. 

Området er autentisk med gamal veg ned til sjøen og ei gamal løe opp ved hovudvegen. 

Våningshuset er sett stand i gamal stil». 

 

Naustet, med stø og kai, representerer tida med jektefart i Samnanger. Jektefarta var ein viktig 

attåtnæring i Hordaland. Jordbruket kunne skjeldan gje levebrød aleine. I Samnanger, fram til 

1860, var det mange små jekter som vart nytta til å frakta varar til og frå Bergen. På same tid, 

eller litt seinare, tok fleire til å segla nordover for sildefisket. Då måtte ein byggja større 

jekter. Me har ikkje informasjon om kor stor jekte eller kva jekta vart nytta til på Barmen, 

men jektefarta var viktig for handelen i Samnanger.  

 

Det er ikkje registrert at naustet er om- eller påbygd. I den dokumentasjonen me har ser det 

heller ikkje ut som det er gjort endringar på naustet. Naustet har god autentisitet. Det var bygd 

i ein tidsperiode med jektefart i Samnanger, og naustet, saman med stø og kai gjev inntrykket 

av å vera det det er. Den fysiske tilstanden til naustet er god. 

 

Naustet har ikkje noko særleg symbolverdi for Samnanger, men naustet repesenterar ein del 

av identiteten til Samnanger. Fjorden var ein viktig veg for handel. Mykje av ferda gjekk på 

fjorden. 

 

Naustet er i dag ein del av eit bruk som nyttast som fritidsbustad.  

 

Naustet, med stø og kai, på gr 53 br 5-6 vert vurdert til høg verdi. 

 

Det er gjort søk i tilgjengeleg skriftleg materiale. Vurderinga er gjort av Arnved Soldal Lund, 

kultursjef i Samnanger kommune. 

 

Kjelder: 

Søknad om fritak frå eigedomsskatt i Samnanger, dagsett 8.5.15 

SEFRAK-registrering 1242 009 006 – bygget vart registrert 26.7.1982 

Samnanger I, (1973) Nils Lauvskard 

Gamle hus da og nå. Status for SEFRAK-registrerte bygninger, Samnanger kommune 2014 

Jektefart og fartøybygging i Kulturhistorisk vegbok – Hordaland (2009), Nils Kolle 
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1

SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Tone Ramsli Arkivkode: FA-U01
Arkivsaksnr: 14/397 Løpenr: 15/6011
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Formannskapet 26.08.2015 018/15 TR

INTERKOMMUNAL NÆRINGSAREALPLAN FOR FUSA, OS OG SAMNANGER -
UTTALE TIL HØYRINGSUTKAST

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Samnanger kommune har ikkje merknader til utkast til næringsarealplan for Fusa, Os og Samnanger
___________________________________________________________________________

https://oskommune.no/lokaldemokrati/kunngjeringar/interkommunal-naringsarealplan-offentleg-
ettersyn.120086.aspx

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Det er vedteke å laga ein felles næringsarealplan for Fusa, Os og Samnanger. Jmf. tidlegare vedtak i
kommunen. Asplan Viac har vore engasjert til arbeidet. Utkast til plan er lagt ut til offentleg
ettersyn med uttalefrist 26.08.2015. Os kommune v. planleggjar har vore koordinator for arbeidet.
Det har vore etablert ein prosjektorganisasjon med deltakarar frå alle kommunane.

Føremålet med planarbeidet er å utvikla og styrka grunnlaget for eit variert næringsliv i
Bjørnefjordregionen. Kommunane ønskjer å vera i førekant av utviklinga, slik at regionen til ei kvar
tid har eit variert tomtetilbod til ulike typar næringsaktørar. Gjennom eit interkommunalt samarbeid
ønskjer ein å kunne leggje til rette for ei betre utnytting av arealet samla enn ein ville fått kvar for
seg. I fellesskap ønskjer kommunane å få utarbeidd oversikt over den beste lokaliseringa for ulike
typar næring i Bjørnefjordregionen. Dei ønskjer vekst i næringslivet og meir næringsareal
tilgjengeleg i kommunane. Ved å leggja til rette for fleire arbeidsplassar i kommunane ønskjer ein å
redusere utpendling og reisetid.
I tillegg er det eit ønskje å få fram viktige prinsipp for lokalisering som vert felles for alle dei tre
kommunane

23 av 48



2

Planen omfattar ikkje næringane landbruk, areal for oppdrett og akvakultur i sjø og detaljhandel/
forretning.

Planen er felles for kommunane, men skal vedtakast av dei einskilde kommunestyra, jf. PBL § 9-3
Planen er ein tematisk kommunedelplan etter PBL §11(Kommuneplan) og skal vere rettleiande for
dei tre kommunane i spørsmål omkring næringsareal. Planen er ikkje juridisk bindande.

Vurderingar og konsekvensar:
Planen er delvis eit nybrotsarbeid sidan det er få planar som er laga utfrå dette lovverket. Det er
starta opp eit tilsvarande arbeid for kommunane vest i Hordaland. Hordaland fylkeskommune sine
planar innan området har vore viktig for utforming av planen.

Som påpeika i planen er den ikkje juridisk bindande, men prinsippa i denne planen vil vera viktige
ved utarbeiding av arealplanane til den einskilde kommune.

Rådmannen har vore med i planarbeidet. Det har vore eit interessant arbeid, men det har vore
krevjande å arbeida med ein næringsarealplan og ikkje skulle vera konkret på areal. Rådmannen har
ikkje merknader til planutkastet.
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal Arkivkode: GBNR-27/14,19
Arkivsaksnr: 14/969 Løpenr: 15/5902
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Formannskapet 26.08.2015 019/15 RLØ

RIVING OG OPPATTBYGGING AV MUR - KOMMUNAL DELFINANSIERING

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Samnanger kommune delfinansierer riving og oppattbygging av mur på gbnr. 27/19 med kr.
35 000,- eks. mva. Finansieringa vert gjort over driftsbudsjettet for vatn, konto 1601.3450.

Dokument som er vedlagt:
Tilbod på sikring og oppattbyggjing av mur
Klage på pålegg om sikring av mur GBNR 27/19 - Indre Tysse
Klage på vedtak om umiddelbar sikring av mur
Melding om vedtak - Pålegg om umiddelbar sikring av mur på gbnr. 27/19
Kart og flyfoto gnr 27 bnr 19 og 14
DOC531.jpg
DOC532.jpg
DOC533.jpg
Svar til pålegg om sikring av mur.docx
Vedrørande pålegg om sikring av mur

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Det vart den 6. desember 2014 gjeve pålegg om umiddelbar sikring av mur som står i fare for å rasa
ut. Muren ligg i grensa mellom to eigedomar i skrånande terreng på Indre Tysse, og det går ein
gamal gangveg oppe på muren. Under gangvegen ligg det høgspentkabel og (antatt) kommunale
VA-leidningar.
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Grunneigar klaga på kommunen sitt pålegg, og naturutvalet handsama klagen den 15. april 2015.
Klagen vart ikkje teken til følgje, men naturutvalet formulerte vedtaket sitt slik at kommunen skulle
vera delaktig i sikringa av muren:

NAT-021/15 VEDTAK:
Klagen frå grunneigar, dagsett 08.03.15, vert ikkje teken til følgje, og vedtaket av 13.02.15 med
pålegg om sikring av mur på gbnr. 27/19 vert oppretthalde.

Samnanger kommune ser at tidlegare etablering av offentleg leidingsnett kan ha medført skade på
muren. Samnanger kommune vil gå i dialog med grunneigar med tanke på å få til ei omforent
løysing.

Administrasjonen har vore i dialog med grunneigaren, og grunneigaren har fått eit prisoverslag på
kr 70 000,- eks. mva frå entreprenør. Spørsmålet formannskapet no må handsama er om kommunen
kan bidra med halve kostnaden til dette arbeidet.

Vurderingar og konsekvensar:
Sjølv om naturutvalet gjennom sitt vedtak har forplikta kommunen til å gå i dialog med
grunneigaren om ei løysing, er det formannskapet som må løyva midlar til å dela kostnadane.

Me har ikkje gjort eigne undersøkingar som kan indikera kva meirkostnad VA-leidningane faktisk
medfører for gravearbeidet.

BKK har blitt forsøkt kontakta for å eventuelt bidra til finansieringa på grunn av høgspentkabelen,
men det har vore vanskeleg å få noko svar på om dei kan eller vil bidra til arbeidet. Evt. Nye oppl.

Finansieringa bør gjerast over driftsbudsjettet for vatn, konto 1601.3450.

26 av 48



27 av 48



1 

 

SAMNANGER KOMMUNE  
 

 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  Ragnhild Lønningdal  Arkivkode:  GBNR-27/14,19 
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SAKSGANG 

Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh. 

Naturutvalet 15.04.2015 021/15 RLØ 
 
 
 
 

 
 

 

 

KLAGE PÅ PÅLEGG OM SIKRING AV MUR GBNR 27/19 - INDRE TYSSE 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Klagen frå grunneigar, dagsett 08.03.15, vert ikkje teken til følgje, og vedtaket av 13.02.15  

 

 

15.04.2015 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet:      

Heidi Gjerde (Ap) sette fram slikt framlegg til vedtak:  

Som framlegg, for sjølve støttemuren sin del. SK sin driftavd., som eigar av VA installasjoner i 

grunnen bak muren, og BKK som truleg eig ein høgspentkabel same stad, vert samstundes 

oppfordra å delta fysisk og økonomisk i arbeidet, sidan her er innstalasjoner i grunnen inntil muren 

som krev spesialkompetanse, og etablering av desse installasjonane truleg har medverka til at 

muren må reparerast. 

 

Etter drøftingar sette rådmannen fram slikt tillegg til framlegget sitt: 

Samnanger kommune ser at tidlegare etablering av offentleg leidingsnett kan ha medført skade på 

muren. Samnanger kommune vil gå i dialog med grunneigar med tanke på å få til ei omforent 

løysing.  

 

Heidi Gjerde trekte framlegget sitt.  

Utvalet røysta samrøystes for rådmannen sitt framlegg til vedtak med tillegget sett fram av 

rådmannen i møtet.  

 

NAT-021/15 VEDTAK: 

Klagen frå grunneigar, dagsett 08.03.15, vert ikkje teken til følgje, og vedtaket av 13.02.15 med 

pålegg om sikring av mur på gbnr. 27/19 vert oppretthalde. 
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 Samnanger kommune ser at tidlegare etablering av offentleg leidingsnett kan ha medført skade på 

muren. Samnanger kommune vil gå i dialog med grunneigar med tanke på å få til ei omforent 

løysing.  

med pålegg om sikring av mur på gbnr. 27/19 vert oppretthalde. 

 

Dokument som er vedlagt:     

Klage på vedtak om umiddelbar sikring av mur 

Melding om vedtak - Pålegg om umiddelbar sikring av mur på gbnr. 27/19 

Kart og flyfoto gnr 27 bnr 19 og 14 

DOC531.jpg 

DOC532.jpg 

DOC533.jpg 

Svar til pålegg om sikring av mur.docx 

Vedrørande pålegg om sikring av mur 
 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 

 

Det vart den 6. desember 2014 gjeve pålegg om umiddelbar sikring av mur som står i fare for å rasa 

ut. Muren ligg i grensa mellom to eigedomar i skrånande terreng, og det går ein gamal gangveg 

oppe på muren. Under gangvegen ligg det høgspentkabel og (antatt) kommunale VA-leidningar. I 

følgje kommunen sine kart og flyfoto ligg muren på gbnr. 27/14 og 21. Kommunen sine kart er 

ikkje rettsgyldige. Grunneigar av 27/14 sendte 28. januar 2015 kommunen dokumentasjon på at 

muren truleg i staden ligg på gbnr. 27/19: 

 

”Jeg viser til Statsarkivet i Bergen, utskrift frå Sorenskrivaren i Midhordland, Pantebok 

II.B.b.14, 1901-1903, fol. 98a. Høstthing for Os 8. oktober 1902. I denne utskriften 

er skyldelingsforretning for fem hustomter i år 1902 fra gbnr. 112/2 beskrevet, herunder gnr. 

27/19, omtalt i utskriften som første parcel og “Lunden”. Jeg siterer:  

 

“Skiftelinjen til første parcel (der solgt til Samuel Abotenæs) tager nu begyndelse med x i 

bergnov ved tobekken i et sted kaldet “ruskelien” derfra i nordlig retning 35,65 m til x i 

berg under “nyetræet” vender i vestlig retning i x i sten i forstøtningsmuren paa øvre side af 

hovedveien - følger saa denne i sydlig retning 14 m til x sten vender saa i nordøstlig retning 

14,10 m efter terænget til nedsadt sten - vender saa i sydlig retning langs nedre kant av en 

gaards vei 15 m til x i sten i veimuren vender saa i østlig retning til førstnævnte x hvor 

linjen ender. Hva som ligger indenfor denne linje udgjør nu nyt brug og for navn “Lunden”. 

 

I følge skylddelingsforretning av 8. oktober 1902 tilhører muren gbnr. 27/19 og ikke min 

eiendom gbnr. 27/14,21.” 

 

 

Sjølv om det ikkje ligg føre oppmålingsforretning som stadfestar at grunneigarane på begge sider av 

grensa har den same oppfatning av skulddelinga, er det ut i frå det siterte dokumentet overvekt av 

sannsyn for at muren høyrer til gbnr. 27/19. Det vart den 13. februar 2015 difor gjort ei oppheving 

av pålegget for gbnr. 27/14, og deretter gjeve eit nytt pålegg til grunneigaren av gbnr. 27/19: 

 

”VEDTAK: 
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Med heimel i pbl § 31-3 vert det gjeve pålegg om umiddelbar sikring av mur på gbnr. 27/19 som 

står i fare for å rasa ut. Det er ved synfaring konstatert stor deformasjon i muren, og tilstanden er 

slik at den kan koma til å rasa ned i hagen nedanfor. Muren kan slik utgjera fare for personar som 

oppheld seg på eller nedanfor muren. På ukjend djupn og avstand bak muren befinn det seg også 

VA-leidningar og ein høgspentkabel. Det er mogleg at desse vil ta skade av ei utrasing, og då kan 

det også oppstå fare for skade på eigedom og miljø. På dette grunnlag vert det gjeve pålegg om 

sikring av muren ved grensa mellom gbnr. 27/19 og 27/14, 21.” 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

 

Grunneigar av gbnr. 27/19 har den 8. mars 2015 klaga på vedtaket:  

 
”Denne muren, som ligg under Krekavegen, er bygt på byrjinga av 1900-talet. På den tida måtte 
vegarbeid gjerast med enkel handreiskap. Krekavegen er berekna for transport med hest og kjerre, 
og er ikkje bygt for å tåla tunge maskiner. Likevel har det vore gravd i vegen bak muren med 
gravemaskin minst ein gong i samband med leggjing av VA-leidningar og/eller høgspentleidning. Det 
er lagt ned VA-leidningar her i regi av kommunen. Bergen Lysverker har lagt ned høgspentleidning. 
Det er nokså tydeleg at det er skade på muren etter arbeid i området, og det ser ut til at 
fundamentet under muren har svikta. Har kommunen gjeve graveløyve til desse tiltaka? Eg har sjølv 
aldri gjeve løyve til graving i denne vegen. Det er og større kostnad med å reparera muren når det 
ligg VA-leidningar og høgspentkabel bak denne sett i forhold til om dette ikkje hadde lagt her. 
 
Det er såleis for lettvint av kommunen å leggja ansvaret på grunneigar. 
 
Det er og mogleg at massane i plenen på gbnr. 27/14, 21 har gjeve etter i samband med arbeid i 
området. Forstøtningsmuren som held plenen på gbnr. 27/14, 21, sjå bilete nr. 3, er i dårleg stand, 
noko som kan skuldast arbeid med gravemaskin i Krekavegen. Arbeid med tungt utstyr på desse 
massane er truleg ikkje forsvarleg. Forstøtningsmuren som held massane i plenen og sjølve plenen, 
kan rasa ut. Det må sannsynlegvis køyrast bort store massar før arbeid på muren under Krekavegen 
kan ta til. Det er då og mogleg å koma ned på fjell som sikkert fundament. Dette vil auka kostnaden 
med sikring ytterlegare. 
 
Eg påklagar med dette vedtaket om pålegg om umiddelbar sikring av mur på gbnr. 27/19.” 
 

 

Etter plan- og bygningslova § 31-3 er det grunneigaren som er ansvarleg for byggverk og 

installasjonar på sin eigedom, og det er denne personen kommunen kan gje pålegg. Eventuell 

årsakssamanheng med tilhøve eller aktivitet på eigedomen eller naboeigedomar er eit privatrettsleg 

spørsmål, som kommunen ikkje ventar på avklaring av, før me gjev pålegg etter § 31-3. 

Dette tyder at pålegg gjeve etter pbl § 31-3 må etterlevast, sjølv om ein meiner at kommunen eller 

andre kan vera ansvarlege for tilhøva som har oppstått. 

 

I denne saka er det fleire faktorar som truleg har verka inn på at muren står i fare for å rasa ut. Som 

grunneigar peikar på har det blitt grave ned høgspentkabel og VA-leidningar, og seinare utført 

reparasjonar på desse lenger oppe i vegen. I tillegg ser det ut til at dreneringa frå tomta 27/19 på 

oppsida av muren ikkje fungerer som den skal. Rista er tett, og vatnet sivar inn i muren i staden for 

å renna i røyret som går gjennom muren. Dette har ført til utvasking av finmassar i muren. 

 

Her må ein sjå skilnaden på kommunen som handhevar av plan- og bygningslova (forvaltning) og 

kommunen som tiltakshavar (drift og vedlikehald). Det er førstnemnde som har gjeve pålegget, og 

eventuelt sistnemnde som grunneigar kan hevda har vore skuld i skade på sin eigedom. Slik påstand 

vil også vera ei "privatrettsleg" sak mellom grunneigar og kommunen. Ein dialog omkring dette må 

føregå parallelt med at grunneigar arbeider med å sikra muren. 
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Meirkostnaden med arbeidet på grunn av VA-leidningane er nok noko kommunen må bidra med, 

men dette er ikkje ein faktor i vurderinga av klagen. 

 

Konklusjon 

 

Etter plan- og bygningslova § 31-3 er det grunneigaren som er ansvarleg for byggverk og 

installasjonar på sin eigedom, og det er denne personen kommunen kan gje pålegg. 

Administrasjonen rår til at vedtaket med pålegg om sikring av mur på gbnr. 27/19 vert oppretthalde. 
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SAMNANGER KOMMUNE  
Teknisk eining 

 

Postadresse: Tyssevegen 217, 5650 TYSSE  -  Tlf: 56 58 74 42  -  Faks: 56 58 74 00  -  Bankgiro: 3562 07 00035  -  Foretaksnr.: NO 964 968 985 

Sakshandsamar: Ragnhild Lønningdal  -  Direktetelefon: 56 58 74 44  -  E-post: ragnhild.lonningdal@samnanger.kommune.no 

 

 

      

Øyvind Grindheim 

Strindavegen 3 

5515 HAUGESUND 

 

 

  
 

Vår referanse Arkivkode Dykkar referanse Dato: 

14/969/15/1137/TEK/RLØ  GBNR-27/14,19  13.02.2015 

 

 

 

MELDING OM VEDTAK - PÅLEGG OM UMIDDELBAR SIKRING AV MUR PÅ 

GBNR. 27/19 

   

 

 

Saka er handsama som delegert sak nr. 007/15 

  
     

     
     

     
     

     

     
     

 

VEDTAK:  

Med heimel i pbl § 31-3 vert det gjeve pålegg om umiddelbar sikring av mur på gbnr. 27/19 

som står i fare for å rasa ut. Det er ved synfaring konstatert stor deformasjon i muren, og 

tilstanden er slik at den kan koma til å rasa ned i hagen nedanfor. Muren kan slik utgjera fare 

for personar som oppheld seg på eller nedanfor muren. På ukjend djupn og avstand bak muren 

befinn det seg også VA-leidningar og ein høgspentkabel. Det er mogleg at desse vil ta skade 

av ei utrasing, og då kan det også oppstå fare for skade på eigedom og miljø. På dette 

grunnlag vert det gjeve pålegg om sikring av muren ved grensa mellom gbnr. 27/19 og 27/14, 

21. 

 

 

 

Sjå vedlagt saksutgreiing, kart og avskrift av pantebok for fleire detaljar. Me ber om at de 

melder tilbake til kommunen ein framdriftsplan for arbeidet innan 20. februar 2015. 

 

Pålegget er eit enkeltvedtak som kan påklagast, jf. forvaltningslova § 28. Klagen skal 

grunngjevast og sendast kommunen innan tre veker frå de mottok melding om vedtaket. 

 

 

Med helsing  

  

Ragnhild Lønningdal  

Teknisk sjef  

 Knut Hellevik 

 Oppmålingsingeniør 
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Vedlegg: 

Pålegg om sikring av mur GBNR 27/19 

Kart og flyfoto gnr 27 bnr 19 og 14 
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Samnanger kommune

Målestokk 1:500    

13.02.2015

er ikkje rettsgyldige.

Grensene i kartet
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Samnanger kommune v/Ragnhild Lønningdal       

Tyssevegen 217 

5650 Tysse        Sveio, 20.02.2015 

 

           

Eg syner til brev frå Samnanger kommune om pålegg om umiddelbar sikring av mur på gbnr. 27/19 

datert 13.02.2015. 

 

Først vil eg orientera om at lause steinar i muren no er sikra.  Det er teke fleire bilete av muren og av 

situasjonen i området ved muren onsdag 18.februar.   

 

Bilete nr. 1:  Muren under Krekavegen. 

 

Krekavegen er bygt på byrjinga av 1900-talet for transport med hest og kjerre.  På den tida måtte 

vegarbeid gjerast med enkel handreiskap.  Muren er såleis ikkje bygt for å tåla tunge maskiner.  

Likevel har det vore gravd i vegen bak muren med gravemaskin minst ein gong i samband med 

leggjing av VA-leidningar og/eller høgspentleidning.  Det er lagt ned VA-leidningar her i regi av 

kommunen.   Kraftselskapet har lagt ned høgspentleidning.  Det ser ut til at fundamentet under 

muren har svikta.  Har kommunen gjeve graveløyve til desse tiltaka?  Eg har sjølv aldri gjeve løyve til 

graving i denne vegen.   

Det er og mogleg at massane i plenen på gbnr. 27/14, 21 har gjeve etter.  Forstøtningsmuren som 

held plenen på gbnr. 27/14, 21, sjå bilete nr. 3, er i dårleg stand og burde og vore sikra.  Arbeid med 

gravemaskin på desse massane er truleg ikkje forsvarleg.  Forstøtningsmuren som held massane i 

plenen og sjølve plenen, kan rasa ut.  Det må  sannsynlegvis køyrast bort store massar før arbeid på 

muren under Krekavegen kan ta til.  Det er då og mogleg å koma ned på fjell som sikkert fundament.   
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Bilete nr. 2:  I framkant av biletet:  Forstøtningsmur for plen på gbnr. 27/14, 21.  I bakgrunnen: Muren 

under Krekavegen. 

 

 

Bilete nr. 3:  Forstøtningsmur for plen på gbnr. 27/14, 21.  Raud pil syner ei av sprekkene i muren. 

 

I brevet frå kommunen vert det bede om ein plan for sikring av mur innan 20.februar.  Grunna tilhøva 

skildra ovanfor, meiner eg det i denne saka må lagast ein plan og finnast ei løysing i samarbeid 
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mellom kommunen, grunneigarane og Bergen Lysverker.  Skade på muren i samband med graving 

kan, i alle fall delvis, vera ei sak for forsikringsselskapet til entreprenør.  

Underteikna har tidlegare søkt om og fått godkjent avkjørsle frå fylkesvegen til gbnr. 27/19 for 

biloppstilligsplass ved fylkesvegen.  Dersom biloppstillingsplass og avkjørsle samt trappeanlegg opp 

til Krekavegen vert laga til som ein del av anleggsprosjektet, kan eg vera med på å dekka inntil ¼ av 

kostnadene.  Eg ser for meg at grunneigarane på gbnr. 27/14, 21 og 19 dekkjer ¼ kvar av kostnaden 

og at kommunen står for dei resterande 50 % samt oppmåling av grenser.  Grensene for gbnr. 27/14, 

21 og 19 i det aktuelle området må målast opp i høve til skylddelingar før graving tek til.  

 

Eg har enno ikkje teke stilling i saka, men ser fram til eit godt samarbeid mellom grunneigarar og 

offentlege instansar for ei god løysing i denne saka. 

 

Med helsing 

 

Øyvind Grindheim 

Gbnr. 27/19 
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Ragnhild Lønningdal  

Sendt: 27.02.2015  

Til:   'oygri@sveio.kommune.no'  

Kopi:    

Emne:  Vedrørande pålegg om sikring av mur  

________________________________________________________________  
 
 
  
Me syner til din e-post sendt 20. februar 2015, som var tilbakemelding på vårt pålegg om sikring av mur 
på gbnr. 27/19. 
 
  
 
Etter plan- og bygningslova § 31-3 er det grunneigaren som er ansvarleg for byggverk og installasjonar på 
sin eigedom, og det er denne personen kommunen kan gje pålegg. I følgje avskrift av pantebok ligg 
muren på dykkar eigedom, gnr. 27 bnr. 19. Eventuell årsakssamanheng med tilhøve eller aktivitet på 
eigedomen eller naboeigedomar er eit privatrettsleg spørsmål, som kommunen ikkje ventar på avklaring 
av, før me gjev pålegg etter § 31-3. 
 
  
 
Dette tyder at pålegg gjeve etter pbl § 31-3 må etterlevast, sjølv om du meiner at kommunen m.fl. kan 
vera ansvarlege for tilhøva som har oppstått. Her må ein sjå skilnaden på kommunen som handhevar av 
plan- og bygningslova (forvaltning) og kommunen som tiltakshavar (drift og vedlikehald). Det er 
førstnemnde som har gjeve deg pålegget, og eventuelt sistnemnde som du kan hevda har vore skuld i 
skade på din eigedom. Slik påstand vil også vera ei "privatrettsleg" sak mellom deg og kommunen. Ein 
dialog omkring dette må føregå parallelt med at du arbeider med å sikra muren. 
 
  
 
Me høyrer i frå deg snarast om korleis du tenkjer å ta saka vidare. 
 
  
 
Med helsing 
Ragnhild Lønningdal 
Planleggjar, plan og miljø/Konstituert teknisk sjef 
56 58 74 44 / 56 58 74 00 
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Tone Ramsli Arkivkode: FA-Q87
Arkivsaksnr: 15/543 Løpenr: 15/5858
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Formannskapet 26.08.2015 020/15 TR

INVITASJON TIL Å TEIKNA AKSJAR I SELSKAPET HORDALANDSDIAGONALEN AS

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Samnanger kommune takkar nei til å teikna aksjar i Hordalandsdiagonalen AS.

Dokument som er vedlagt:
Invitasjon til å teikna aksjer i Hordalandsdiagonalen AS
Vedtekter

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Samnanger kommune har motteke skriv frå Odda kommune med invitasjon til å verta medeigar i
det nystarta interesseselskapet Hordalandsdiagonalen AS.

43 av 48



2

Kommunar og andre vert no inviterte til å kjøpa aksjar. Teikningskursen er kr 10.000 pr. aksje.
Frist for å melda si interesse er 1.10.2015.

Vurderingar og konsekvensar:
Samnanger kommune har ikkje teke stilling til kva aust-vest samband som er å føretrekka. I
vedtektene for selskapet Hordalandsdiagonalen er lojalitet til prosjektet omtala i § 5.

Denne presiseringa gjeld for styremedlemmer, men før Samnanger kommune evt. vurderer å delta i
selskapet bør det ei avklaring til kva Samnanger kommune ser for seg som det beste aust-vest
sambandet. Dersom dette ikkje er over Haukeli, bør ein etter rådmannen si meining ikkje kjøpa
aksjar i selskapet Hordalandsdialogen as

Ein opprusta veg til Bergen anten gjennom kommunen eller i nærområdet vil sjølvsagt ha betydning
for utvikling av Samnanger kommune. Om det har betydning for val av trasè om ein er deltakar i
interesseselskapet eller ikkje er heller usikkert. Kommunane vert uansett høyringspart.

Økonomi: Kjøp av aksjar kan finansierast av næringsfondet. Kjøp av ein til to aksjar vil vera
mogleg sjølv om det er tilnærma innkjøpsstopp i kommunen. Det er vel ikkje så usannsynleg at det
kan verta spørsmål om meir midlar knytt opp til utgreiingsarbeid m.m. Fortsett vil det vera mogleg
å nytta av næringsfondet til slikt arbeid, men heller ikkje fondet har f.t. disponible midlar.
Samnanger kommune har tidlegare vore med å finansiert utgreiingar knytt opp til denne vegen, m.a.
gjennom Bjørnefjorden næringsutvikling.

Samnanger kommune er med i eit anna selskap som også har til føremål å fremja ein veg -
interesseselskap for R7. Her betaler kommunen ein årleg kontingent på kr 10.000. Kommunen har
berre i liten grad engasjert seg her. Me har m.a. ikkje prioritert å delta på årsmøta. Rådmannen kan
ikkje sjå at kommunen får noko att for desse midlane, og har ved fleire høve bedt om at ein vurderer
dette medlemsskapet. Kommunen bør, slik rådmannen ser det, vera tydlegare på kva ein prioriterer
å bruka ressursar på (pengar og tid) og kva ein ynskjer å oppnå med engasjementet.

Rådmannen vurderer at utan ei klar haldning til at dette vegsamband er det føretrekte alternativet
for Samnanger, bør ein ikkje gå inn som medeigar i Hordalandsdiagonalen.
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