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MØTEINNKALLING 
 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Utval: Naturutvalet    

Møtedato: 30.05.2012  

Møtetid: 15:00   -       

Møtestad:  Kommunehuset   
_________________________________________________________________________ 

 

 

Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling 

 

Forfall til møtet eller ugildskap må meldast snarast råd til ekspedisjonen (tlf. 56 58 74 00 eller 

e-post adm@samnanger.kommune.no), som vil kalla inn varamedlem. 

 

Det vert synfaring i høve områdeplan på Bjørkheim ein gong i løpet av møtet. 

 

Nytt framlegg til reguleringskart for Bjørkheimsområdet vert lagt fram i møtet. Det vert elles 

vist til merknader og kart som tidlegare er lagt ut på Folkevaldportalen vedk. områdeplanen 

for Bjørkheim. 

 

 

leiar av utval 
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SAKLISTE 
 

Saker til handsaming på møtet 

Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 

022/12 12/344 Faste saker   

023/12 10/136 Områdeplan for Bjørkheimsområdet   

024/12 12/233 Dispensasjonssak - riving av og etablering 

av uthus. Gbnr. 8/22. Smananger Gullbotn 

  

025/12 11/195 Vedtak av reguleringsplan for gang- og 

sykkelveg langs Frølandsvatnet - Fv 7 

  

026/12 12/186 Delingssak- GNBR 16/4 - Liavegen   

027/12 12/219 Delingssak GBNR 34/4   

028/12 12/275 Delingssak GBNR 24/139   

029/12 12/270 Delingssak GBNR 18/2 - Heiane 25   

030/12 12/311 Midlertidig dispensasjon for etablering av 

kontorrigg. GBNR 44/3 og 15 

  

031/12 12/274 Dispensasjonssak. Installasjon av 

vassklosett med avløp til slamavskiljar og 

infiltrasjonsgrøft. GBNR 19/5 - 

Bygdavegen 

  

 

 

 

Oversikt faste saker  

 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 Godkjenning av protokoll frå førre møte 

 Delegerte vedtak/referatsaker 

 Utvalet sitt kvarter 
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SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

      

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Arkivsaksnr: 12/344   Løpenr:  12/2564 

Sakstype: Politisk sak  

 

SAKSGANG 

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

Naturutvalet 30.05.2012 022/12 MS 
     
     

 

 

FASTE SAKER 

 

Oversikt faste saker:  

 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 Godkjenning av protokoll frå førre møte 

 Val av tre representantar for underskriving av møteprotokoll (gjeld berre 

Kommunestyret) 

 Delegerte vedtak/referatsaker 

 Utvalet sitt kvarter 

 

 

 

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

Arkivsak Dok.dato Dok.type Avs./mott. Tittel/innhald 

11/421 02.05.2012 U Hordaland 

fylkeskommune 

SEFRAK-registrert bygning - 

Mindre vesentleg 

reguleringsendring FV 48 

Gaupholm-Straumsbrua 
 

 

 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

 

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent 

 Protokollen frå førre møte vert godkjent 

 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering 

___________________________________________________________________________ 
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SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  Ragnhild Lønningdal  Arkivkode:  FE-143 

Arkivsaksnr: 10/136    Løpenr:  12/2550 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

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

Naturutvalet 30.05.2012 023/12 RLØ 
    

    
    

    

 

 

OMRÅDEPLAN FOR BJØRKHEIMSOMRÅDET 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

……. 

___________________________________________________________________________  

 

Dokument som ikkje er vedlagt: 

Plankart med merknadar og eit samanstilt dokument med fullstendige merknadsbrev er tidlegare 

gjort tilgjengeleg i Folkevaldportalen. 

Revidert plankart og reviderte føresegner vert gjort tilgjengeleg til/utdelt i møtet.  

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 

 

Områdereguleringsplan for Bjørkheimsområdet låg ute til offentleg ettersyn i perioden 30.11.2011 

til 01.02.2012. Naturutvalet gjorde ingen endringar i planframlegget før utlegging for å få ein brei 

debatt om utfylling, hallplassering m.m. sjølv om dei ikkje nødvendigvis var einige i framlegget. 

Det kom inn 24 merknadar, frå private, næringsdrivande og offentlege aktørar. Statens vegvesen, 

Fylkesmanne i Hordaland og Hordaland fylkeskommune fremja motsegner mot enkeltelement i 

planframlegget. Hordaland fylkeskommune sette fram motsegna si ei tid etter at fristen var gått ut. 

Merknadane gjev grunnlag for å gjera endringar i plankart og føresegner. Planen skal no 

handsamast av både naturutvalet og kommunestyret. Kvart enkelt merknadsbrev er av 

administrasjonen splitta opp i enkeltelement som har fått eit svar eller eit forslag til endring i 

plankart eller føresegn. Merknadane er nummerert slik at ein kan finna dei att på plankartet. 

Til sist i dette dokumentet er det gjeve ei oppsummering som naturutvalet kan nytta som framlegg 

til vedtak for å senda saka vidare til kommunestyret. 
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I naturutvalsmøtet 30. mai skal det førebels diskuterast korleis merknadane skal handsamast, medan 

vedtak skal gjerast først i ekstramøte 5. juni. 

 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

 

PRIVATE TILHØVE 

-delar av merknadar som gjeld utfylling, fleirbrukshall, parkering og offentleg toalett er samla 

lenger ut i dokumentet. 

Merknad 1 (Isdahl, Martinsen, Andersen): Ynskjer bustadføremål på øvste halvdel av eigedommen 

18/50, slik at det kan plasserast einebustad der. 

 Svar: Berre ein liten trekant av eigedomen er i planframlegget sett av til bustadføremål, for 

å leggja til rette for eventuell blokkbygging ovanfor. Resten av eigedomen er sett av til 

friluftsføremål. Det er ikkje ynskjeleg med einebustader i strandsona, og i sentrumsnære område 

gjev det betre arealutnytting å leggja til rette for konsentrerte bustader som blokker og 

fleirfamiliebustader. Me rår ikkje til å ta innspelet til følgje. 

 

Merknad 2 (Haugen): Bustaden ligg utanfor planområdet, men er innanfor gul støysone og eigar er 

kritisk til at planen ikkje legg opp til støyskjerming mot hennar bustad. Den aukande trafikken i 

krysset som planen vil føra med seg må dempast ved at det vert bygd støyskjerm for denne 

bustaden. 

 Svar: Det er rett at bustaden ligg i gul støysone for vegtrafikk  på fv 7, men dette er ikkje ei 

følgje av utbygginga som planen legg opp til. Det er framskriven trafikkauke tilsvarande år 2021 

som er grunnlaget for støysonekarta, det eine viser nullalternativet og det andre eit fullt utbygd 

Bjørkheim sentrum, differansen mellom dei to er for den aktuelle bustaden om lag 1 dB, i praksis 

ein ikkje merkbar forskjell. Det er difor ikkje lagt opp til støyskjerming mot denne bustaden. 

 

Merknad 3 (M. Tysseland): Har gangvegrett til naustet over hovudbruket, og er uroa for at 

bustadføremålet BF2 kjem i konflikt med denne. Ynskjer at naustet vert "teke inn i planen" (regulert 

til naustføremål) samt at vegretten vert sikra over bustadområdet. 

 Svar: Gangvegretten er ei privatrettsleg sak og fell ikkje bort ved vedtak av reguleringsplan. 

Likevel vil administrasjonen rå til å flytta den føreslåtte turvegen framfor nabohytta til å gå rundt 

hyttetomta i staden (ref. merknad 5 nedanfor), det vil også løysa denne problemsillinga med 

gangvegrett over hovudbruket.  Det vert ikkje rådd til å setja av naustet som naustområde då det 

ikkje er naudsynt for vanleg vedlikehald, og ein ynskjer ikkje å opna for meir bygging i strandsona 

her som ein legg opp til park. 

 

Merknad 4 (Naustgrunneigarar): Meiner 6 naust ikkje kan erstatta dagens 8 naust med 11 eigarar, 

samt 2 nausttomter. Spesielt ikkje når nauststorleiken berre er 40 m2. Dei ser det òg som eit 
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problem å ha båtane sine i småbåthamna, då dei må bera alt utstyr til båten til og frå naustet kvar 

gong. I staden ynskjer dei å ha båtane for ile framom nausta. 

"Grovt rekna er det i dag ca. 300 m strandlinje til disposisjon for naust/båtar. På planen er det berre 

sett av ca. 40 m." 

 Svar: Nausta som vert direkte råka i planframlegget er frå vest mot aust: 21/36 (1 eigar), 

21/2 (1 eigar), 21/22 (2 eigarar), 21/28 ((21/4) 3 eigarar) og 21/3 (1 eigar). I tillegg kjem 

nausttomtene 21/31 og 21/37, som per i dag ikkje har gjeldande byggjeløyve. Det er ikkje slik at eit 

naust med to eigarar nødvendigvis får to nye naust i erstatning ved flytting, men ein må kunna 

forventa om lag det same arealet tilbake. Jf. seinare punkt om bustadområdet BK1 så vil 

administrasjonen rå til å ta dette området ut av planen. I så tilfelle blir det dei to nausttomtene, samt 

naustet på 21/36 som vert råka. Erstatningsnaust til desse vert i område Naust 1, som vert flytta 

nesten heilt sør til område Naust 2. Det vert fortøyingsplass for båtane ved nausta. 

 

Merknad 5 (T. Tysseland): Meiner konsekvensane for eigedomen ved å leggja gangveg/passasje på 

nedste delen ikkje er nemnt i KU-en, og at desse vil vera svært negative. Dei brukar hytta, kaien og 

badestranda flittig, og om gangvegen vert bygd reduserer det arealet og kvaliteten på uteområdet på 

tomta. Dei er òg uroa for om svaberga skal sprengjast vekk, eller at det skal fyllast ut for å skapa 

passasje. Dei ynskjer ikkje utvida bruk av stien FTV1 som leier ned til hytta. 

 Svar: Allemannsretten sikrar fri ferdsle for ålmenta i utmark, og utmark er definert som alt 

som ikkje er innmark. Spørsmålet er då kor mykje av arealet rundt ein bygning som er innmark. For 

hytter reknar ein opp mot om lag ein dekar, avhengig av terrenget rundt. Heile tomta er om lag 628 

m
2
, og det er tillaga for privat rekreasjon ved sjøen. Såleis er tomta truleg å rekna for innmark, 

stengt for ålmenn ferdsle når den er i bruk. Dersom kommunen ynskjer ein passasje forbi tomta må 

den eksproprierast med heimel i reguleringsplanen. Dette framstår som eit unødvendig inngrep i 

privat eigedomsrett. Administrasjonen føreslår (ref. også merknad 3 ovanfor) at strandstien vert 

regulert rundt denne hyttetomta ved at det vert ein passasje opp til FTV1.  FTV1 har følgjande 

føresegn: ”Turvegen skal vere felles privat for tomter i BF1 og BF2 vist med adkomst til vegen (jf 

piler på plankartet). Turvegen skal vere køyrbar for nemnde eigedomar.”  Privat må her erstattast 

med offentleg. 

 

Merknad 6 (H. Lauvskar): Er positiv til å utvikla Bjørkheimsområdet. Eig eit naust i område Naust 

3, og gjer merksam på at han treng all noverande plass og at grensa går om lag 4 meter bakom 

naustet. Kunne vore interessert i å utvikla eigedomen innanfor reiseliv eller liknande. 

 Svar: Halvparten av tomta er innanfor Naust 3, halvparten er i Park 3. Dette er gjort for at 

det skal etablerast ein turveg forbi nausta. Det vil på eit seinare tidspunkt bli detaljert nøyaktig kor 

vegen skal gå, og ein vil prøva å i minst mogleg grad ta areal frå nausteigedomane. 

 

Merknad 7 (I. Reistad): Det er i dag køyreveg til naustet hans i område Naust 4, denne er i 

planforslaget regulert til Park/turveg P3. Ber om at reguleringsføresegnene opnar for at eigarane av 

nausta kan køyra på turvegen. 
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 Svar: Dagens veg er eit grasdekt køyrespor som tek av frå ei busslomme. Det kan ikkje 

takast inn i føresegnene at turvegen skal vera køyrbar for nausteigarane då det ikkje ligg føre løyve 

frå vegvesenet til avkøyrsle. 

 

Merknad 7 (I. Reistad): Skulle gjerne sett at KV7 ved grendahuset vart utvida slik at det vert plass 

til ei parkeringsrekkje langs vegen, av di dagens situasjon gjerne fører til at større bilar ikkje kjem 

forbi. Trur ikkje at ei utviding vil ha negative konsekvensar for LNFR2 og FOS2. 

 Svar: Det er ikkje aktuelt med utfylling i dette området, både av naturomsyn og 

problematikk knytt til oppstuving av vatn, men kommunen har under vurdering alternativt 

parkeringsareal i nærleiken, utanfor planområdet. 

 

Merknad 8 (Ø. Røen): Opplyser om at det på side 57 i planutkastet er brukt kartmateriale frå Skog 

og landskap si kartteneste "gardskart" som ikkje er oppdatert med dei opplysningane han sendte til 

landbrukskontoret i juni 2011. Meiner det er viktig at planen formidlar dei reelle landbruksverdiane 

i og rundt planområdet. 

 Svar: Kartet han viser til er ein illustrasjon i planskildringa, henta frå stadanalysen som 

viser dyrka mark og naustområde slik situasjonen var i 1885. Illustrasjonen er med under kapitlet 

om kulturminne og kulturmiljø, og prøver såleis ikkje å seia noko om dagens landbruksverdiar. Når 

det gjeld oppdateringane i Skog og landskap sitt gardskart så er ikkje dei publiserte enda. 

 

Merknad 9 (Grunneigarar i Bjelkarvikvegen 1, 3 og 5): BK1, BG1 og 2 må fjernast, eller flyttast 

etter FKT1 inn mot fjellet/P1, då det må vera mogleg å finna areal til slikt føremål annan stad som 

ikkje krev utfylling. Slik planen ligg føre vil takhøgda på BK1 liggja høgare enn stovevindauget i 

Bjelkarvikvegen 3, noko som fører med seg auka innsyn og tapt utsikt. 

 Svar: Jf. seinare punkt om motsegn mot desse bustadane, administrasjonen føreslår å ta dei 

ut av planen. 

 

Merknad 9 (Grunneigarar i Bjelkarvikvegen 1, 3 og 5): GS2 bør fjernast, då dei ikkje kan sjå 

føremålet med å kopla saman Bjørkheimsområdet med regulert jordbruk på Lauvskar. Alternativt 

må det leggjast opp til ei avskjerming mot eksisterande busetnad, denne må førast opp før 

gangvegen vert teken i bruk. 

 Svar: Føremålet med denne gangvegen er å kopla bustadområdet til Bjørkheim, slik at den 

framtidige bustadbygginga det her er lagt til rette for gjennom kystsoneplanen skal sleppa å bruka 

bil for å koma til ”sentrum”. Kommunen la vekt på å få til dette gjennom reguleringsplanprosessen 

då det er framtidsretta og eit viktig tiltak for å minska biltrafikken i området.  

 Eventuell avskjerming vil bli vurdert i samband med detaljprosjektering. 
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Merknad 10 (Bjørkheim Senter AS): KV3 må leggjast med senterlina i eigedomsgrensa, slik det er 

no ligg berre det vestlege fortauet (FT1) på naboeigedomen medan KV3 og G3 ligg på Bjørkheim 

Senter AS sin eigedom. 

 Svar: Vegen skal brukast som tilkomst til både F/K2 og B/F/K1, men det er eksisterande 

bygningar på F/K2, det er difor ikkje mogleg å få senterlina absolutt midt i eigedomsgrensa. 

 

Merknad 10 (Bjørkheim Senter AS): KV4 (truleg har dei meint KV2, for KV4 er ein heilt annan 

stad) kolliderer med rammeløyvet som er gjeve for eigedomen, den er ikkje nødvendig for 

prosjektet og må takast ut av planen. Gangvegen (G2) må flyttast ut på utsida av eigedomsgrensa. 

Svar: KV2 er naudsynt for tilkomst til F/K1, B/F/K1 har tilkomst via KV3. 

Administrasjonen føreslår i denne omgang ei ny plassering av fleirbrukshallen, med parkering  på 

område F/K1. Såleis kan KV2 takast ut av planen. G2 går slik at om lag halve vegen ligg på kvar av 

dei to eigedomane den råkar, dette bør vera akseptabelt for partane. 

 

Merknad 10 (Bjørkheim Senter AS): Under føresegner om rekkjefølgje må det inn eit krav som 

bind kommunen til å byggja og gjera ferdig gate og fortau KV1 til KV5 med GT3-9. Gata og GT8 

må vera horisontale forbi BFK1 og tilpassast første etasje i Bjørkheim Senter sitt forretningsbygg. 

 Svar: Gater og fortau er planlagt bygd ut etter  ”Geilomodellen” der alle bidreg, både 

private og offentlege. Sjå svar til merknad 13 for lengre utgreiing om Geilomodellen. Den 

nøyaktige utforminga av gata vil bli detaljert på eit seinare tidspunkt, men den vil bli tilpassa 

eksisterande og nye bygningar så godt det let seg gjera. 

 

Merknad 10 (Bjørkheim Senter AS): Dei finn at føresegnene 3.1.4 og 3.11 om uteopphald motseier 

kvarandre.  

Svar: Administrasjonen kan ikkje sjå at det er nokon motseiingar her, 3.11 gjeld framfor 

arealkrava i 3.1.4, men kvalitetskrava i 3.1.4 skal gjelda. Me har sjekka teikningane som låg til 

grunn for rammeløyvet og finn ikkje at dette ikkje kan gjennomførast innanfor dei føresegnene som 

er gjevne. Dersom det viser seg at noko ikkje stemmer over eins er det uansett som advokaten deira 

peikar på; rammeløyvet gjeld framfor reguleringsplanen i tre år frå løyvet vart gjeve. 

 

Merknad 10 (Bjørkheim Senter AS): Føresegnene pkt 3.11 må endrast slik at dei er i samsvar med 

gjeldande rammeløyve: Byggjehøgda må aukast frå 12 til 13 m, det må ikkje stillast krav om at 

fasadelina skal trekkjast heit ut mot offentleg torg, gatetun og G3, dette fordi dei ynskjer å få til 

gode løysingar med utesitjegruppe/servering m.m. Merknad frå advokaten til Bjørkheim Senter AS: 

Kommunen har ei plikt til å berre vedta reguleringsplanar som er realistisk gjennomførbare. 

Rammeløyvet gjeld framfor reguleringsplanen i 3 år frå løyvet vart gitt. Planen bør difor utformast i 

samsvar med rammeløyvet. 
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 Svar: Konsulenten hadde fått beskjed om å tilpassa føresegnene til rammeløyvet som er gitt, 

men dette ser ikkje ut til å ha klaffa heilt. Me vil endra maksimal byggjehøgde frå 12 meter til 12,5 

meter, slik at prosjektet som legg til grunn for rammeløyvet kan gjennomførast. Kravet om at 

fasadelina skal trekkjast heilt ut mot offentleg torg, gatetun og G3 kan takast ut av føresegnene. 

 

Merknad 11 (Bjørkheim AS): Er uroa for at G5 skal vera ein offentleg gang- og sykkelveg, og 

meiner det er uheldig at gjestane skal måtta sjå seg for når dei kjem ut døra. 

Svar: Føresegnene seier at G5 er gangveg/gangareal, noko som det er naturleg å regulera 

inn mellom næringsarealet N/T2 og parkeringsplassen PP2. Koplinga til turstien langs strandlina 

bør vera problemfri, då det òg er ei alternativ rute nordvestover;  gang- og sykkelvegen går på andre 

sida av fylkesvegen. 

 

Merknad 11 (Bjørkheim AS): Det er ikkje opna for forretning på arealet N/T2, med grunngjeving i 

at senterområdet ikkje bør strekkjast for langt ut. Dette meiner dei vil verka hemmande på utvikling 

av eigedomen, og kan ikkje sjå at det skal vera naudsynt å avgrensa bruken av arealet. 

 Svar: Gjennom stadanalysen har konsulentane rådd til å halda forretningsarealet konsentrert 

rundt den sentrale gata. Ei utflytande forretningsfordeling skaper ikkje den kompakte 

sentrumskjensla ein ynskjer å skapa. Administrasjonen rår til å ikkje opna for forretning på dette 

området. 

 

Merknad 12 (Bjørkheim Eiendom AS): Planen legg opp til at det kan byggjast eine- eller 

tomannsbustad på deira tomt i område BF2, der det i dag står ei campingvogn. Tomta vil høyra 

naturleg til strandlina nedom, og her ynskjer dei løyve til å byggja eit naust vegg i vegg med det 

eksisterande naustet. 

 Svar: Strandlina her er sett av til parkområde P2 og det er ikkje ynskjeleg med ytterlegare 

privatisering. 

 

Merknad 12 (Bjørkheim Eiendom AS): Har sendt inn byggjesøknad for firemannsbustad i Brotet, i 

denne samanheng treng dei noko av det tilstøytande KFS-området sett av til 

parkeringsområde/bustadbygging. Dei forstår det slik at ingen av dei aktuelle brukarane har 

interesse av at ei slik busslomme vert laga. Har sjølve planar om at området skal tena som parkering 

for småbåthamna SH2. Vidare ser dei området som tenleg som parkering for dei tilsette i 

Bjørkheimsområdet. Dei føreslår at området vert omregulert frå busslomme til parkering, der det 

skal vera mogleg å byggja eit parkeringsdekke under gateplan om behovet skulle oppstå i framtida, 

t.d. "park & ride". Universell utforming passar fint inn i planane deira. 

 Svar: Området er i gjeldande reguleringsplan sett av til om lag det same føremålet som 

planframlegget no, medan kommuneplanen syner det som bustadområde. Det har vist seg at det 

ikkje er aktuelt med busslomme her, det er difor aktuelt å regulera området på ein måte som 
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eigarane av arealet kan gjera seg nytte av. Sentrumsnære, konsentrerte bustader, park-and-ride og 

parkering for tilsette er gode tiltak. Administrasjonen føreslår å ta eit areal lengst nord ut av 

planområdet slik at kommuneplanen vert styrande der dei ynskjer firemannsbustad. Resten av 

arealet vert sett av til offentleg parkering. 

 

Merknad 12 (Bjørkheim Eiendom AS): Meiner at arealet avsett til småbåthamn utan problem kan 

utvidast til meir enn 30 plassar utan sjenanse for omgjevnadene. Det bør òg takast omsyn til at 

behovet i framtida vil auka. Omsynet til parkering vil dei løysa ved å få omregulert KFS-området til 

parkering. Det er sett krav til køyrbar vegtilkomst til småbåthamna, men dei ynskjer å skjerma 

strandlina mot biltrafikk. Opptak og utsetting av båtar kan skje frå kaien i Vågen. Nausta som er 

planlagt i området skal brukast til båtlagring, men det vil ikkje vera naudsynt med assistanse frå bil 

ved opptak. 

 Svar: Administrasjonen meiner 30 båtplassar er tilstrekkeleg i denne omgang, då det i 

kystsoneplanen er sett av areal fleire stader i kommunen til småbåthamner. Behovet bør såleis vera 

dekka ei god stund framover. Kravet om veg til småbåthamna vert oppretthalde då det er viktig å ha 

veg fram til eit slikt område både i byggjefasen og driftsfasen med mange ulike brukarar.  

 

Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): Grensene i den gjeldande reguleringsplanen i 

høve hovudvegen og innkøyringar må leggjast til grunn i den nye planen. I planforslaget er det ein 

god del meter som vert teke av næringsarealet til den enkelte grunneigar. Mellom anna er 

konsekvensen at eit nyleg oppført garasjebygg med tilhøyrande leigeavtale, og minst 15 

parkeringsplassar forsvinn. Spør om kommunen er villeg til å erstatta slike tap. 

 Svar: Dersom ein skal få til det sentrale plangrepet med ei fotgjengarvenleg miljøgate som 

skaper ei sentrumskjensle vil det gå med noko areal ut over dagens veg gjennom området. Dersom 

kommunen påfører private aktørar tap vil desse bli erstatta. 

 

Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): Alle som skal byggja nytt, rehabilitera eller 

byggja på, må ha same rett til 12 meters byggjehøgder. I tillegg må føremåla for det enkelte bygg 

vera likt for alle: 1. etg. forretningslokale, 2. etg. kontor/forretning og 3. etg. bustader. Dei ynskjer 

at F/K2, F/K3, N/T2 og komb. bygg- og anlegg 1 skal ha same rettane som B/F/K1 i tillegg til 

dagens funksjonar. 

 Svar: Føresegnene opnar for 12 meter byggjehøgde for alle dei nemnde områda. 

Konsulentane har gjennom stadanalysen og konsekvensutgreiinga klårt rådd til at det ikkje bør 

leggjast til rette for bustader nord for miljøgata. Dette har mellom anna årsak i støy frå fylkesvegen 

og avgrensa moglegheiter for eigna uteområde. Grunnen til at det vert opna for bustad i B/F/K1 er 

at det ligg føre eit gjeldande rammeløyve som inkluderer bustad her, dette gjeld framfor ein ny 

reguleringsplan. Kommunen er såleis forplikta til å tilpassa føresegnene til eit gyldig løyve. 
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Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): Dei ynskjer at B/F/K2, 3, og 4 skal ha 

forretning i 1. etg., ikkje bustad. Dette for å sikra at det verkeleg kjem nye forretningslokale langs 

gata. Bustader bør leggjast til utkantar av området. 

 Svar: Det er lagt inn krav om høg 1. etg slik at her kan etablerast forretning, men med den 

fleksibiliteten at etasjen også kan nyttast til bustad. Det er ynskjeleg at det så tidleg som mogleg 

vert sett opp bygningar på begge sida av gata, slik at det verkeleg blir ei gate. Pågangen for å 

etablera forretning vil truleg først ta seg opp etter at ein del folk har flytta til Bjørkheim, såleis kan 

bustadane i 1. etg etter kvart bytast ut med forretning.  

 

Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): ”Geilomodellen” for finansiering av den 

offentlege infrastrukturen er for deira vedkomande uaktuell. Bedriftene som har vore på området i 

25 år har ikkje moglegheit til å vera med på ytterlegare påkostingar på området. Kommunen må 

kosta dette sjølv. 

 Svar: Geilomodellen er ein oppstartmodell for fellesfinansiering som skal sikre bidrag frå 

utbyggarane og sikre at sentrum vert utvikla til ein attraktiv heilskap i staden for einskilde prosjekt 

utan samanheng. Hovudprinsippet i "Geilomodellen" er at den einskilde utbyggjar ikkje skal betala 

meir enn utbygginga medfører av verknad på omgjevnadene. Ein metode kan vere å fordele alle 

fellestiltak på alle (men fortsatt ut frå andel utbyggingsvolum, BRA, som Geilomodellen legg opp 

til). Ein annan metode kan vere å fordele ut frå rekkefølgjeføresegnene. I føresegnene er det vurdert 

kva tiltak (både vegar og torg/ parkar) som må vere ferdig ved realisering av dei einskilde prosjekta. 

Val av modell/ fordeling vil skje seinare i prosessen, i dialog med grunneigarane/ utbyggjarane. 

 

Kritiske suksessfaktorar: Utbyggingsavtalane er ei gjensidige forplikting  mellom utbyggjar og 

kommune, der målet for begge partar må vere å skape eit attraktivt og funksjonelt Bjørkheim 

sentrum. Erfaring frå andre tettstader har vist at auka attraktivitet gir auka etterspurnad etter 

forretnings- og kontorlokale og etter bustader, noko som kan gi høgare leige-/ salsinntekter for 

grunneigar/ utbyggjar. Både grunneigarane/ utbyggjarane må sjå  nytten i å auke kvalitetane på 

Bjørkheim. Modellen med frivillige utbyggingsavtalar fungerer først når partane er innstilt på å 

bidra økonomisk. Det er elles heilt avgjerande at kommunen går inn og tar ei sentral rolle med 

koordinering og finansiering. Kommunen har blant anna ei viktig rolle i forbindelse med 

forskotering for å få ”ballen til å rulle”. Dette inneber at kommunen tar på seg ei økonomisk risiko. 

 

Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): Dei reknar med at kostnaden med 

stabilitetsanalysen omtala i konsekvensutgreiinga pkt. 6.12.3 vert kosta av kommunen. 

 Svar: Dette punktet gjeld fylling i sjø til fleirbrukshallen, og vil bli handsama i samband 

med detaljprosjektering av den. Det er ikkje tenkt at dei næringsdrivande skal bidra økonomisk til 

hallen. 
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Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): Felles nærvarmeanlegg kan vera bra, men 

dei reknar med at dette ikkje skal "tvingast" på eksisterande bygg. 

 Svar: Det finst ikkje heimel til å ”tvinga” eksisterande bygg til slike tiltak. 

 

Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): Dei ser for seg at forretningsområda er det 

primære og bustad sekundært, og at ein handlar innanfor dette lovverket når det gjeld støy, jf. pkt 

6.10.2 i konsekvensutgreiinga. 

 Svar: Føresegnene pkt. 1.4  tek opp i seg dei konklusjonane ein kom til gjennom 

konsekvensutgreiinga om støy. For dei næringsdrivande vert det såleis stilt krav som tek omsyn til 

bustadane ved nybygg. 

 

Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): Dei lurer på om gang-/sykkelveg med 

trapper er etter lovverket. Dersom ikkje, så meiner dei at trafikklys er mest aktuelt ved kryssing av 

fylkesvegen. Ynskjer at kommunen skal arbeida for å utvida fv7 med avkøyringsfelt og evt flytta 

overgangen, jmf. ÅDT i 2021. 

 Svar: Undergangen har universelt utforma alternativ på begge sider, i tillegg er det lagt til 

rette for trapper på sentrumssida for å korta ned avstanden for dei som er før til å nytta trapper. 

 

Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): ÅDT i 2021 tilseier at ein bør gjera noko 

med innkøyringa til Nordbygda grendahus då denne i dag er vanskeleg og delvis trafikkfarleg. 

 Svar: Dette er noko Statens vegvesen må ta seg av. 

 

Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): Tilbakeviser utsegn i konsekvensutgreiinga 

om at kunstpaviljongen truleg ikkje er i svært stor bruk. Området rundt kunstpaviljongen er mykje 

nytta av både turistar og lokalbefolkinga, dersom ny park vert etablert her er området godt eigna for 

konsertar og anna. 

 Svar: Ok. 

 

Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): Er uroa for om dei branntekniske tinga er 

ivaretekne i småbåthamner og gjestehamner. På kartet ser det ut som det ikkje er køyreveg fram til 

områda, korleis skal ein få båtar opp og ned av sjøen, og er det tilrettelagt for kranbil? I tillegg bør 

ein vurdera isforholda og straum, det er ein grunn til at dagens småbåthamn ligg ved klubben. 

 Svar: Det er stilt krav om veg fram til småbåthamnene. Norconsult har gjennomført risiko- 

og sårbarhetsanalyse og plassert dei ulike arealføremåla i tråd med den.  
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Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): I følgje punkt 6.3.4. område 4a 

Senterområdet, står det ”nye bygg” på begge sider av intern gate 3 etasjar. Dette bør også gjelda 

rehabilitering av eksisterande bygg. 

 Svar: Punktet det er vist til er frå konsekvensutgreiinga, denne nemner naturleg nok berre 

nye bygg. Føresegnene inneheld ingen formuleringar som gjer at eksisterande bygningar ikkje kan 

utvilkast innanfor dei same rammene som nye bygg. 

 

Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): Ynskjer at området ved fiskegarasjen vert 

skånsomt knytt til områdeplanen med veg, ikkje berre gang- og sykkelveg. Dette for å gje opning 

for at utbygging i Bjelkarvikområdet ikkje skal stoppa opp dersom det vert utbygging i tråd med 

områdeplanen. 

 Svar: Passasjen er for smal til at ein får plass til både køyreveg og gang- og sykkelveg 

austover. Universelt utforma gang- og sykkelveg vert prioritert, då kommunen ikkje ser behovet for 

to alternative køyreruter frå Bjelkarvik til Bjørkheim. Avstanden er så kort at dei fleste vil kunna 

nytta gang- og sykkelvegen. 

 

Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): KV3 må kunna nyttast av vogntog og det må 

vera mogleg for vogntog å snu ved T1, jf. pkt. 5.3  

 Svar: I denne delen av området er gatene dimensjonert for lastebil, ikkje vogntog. Dersom 

vogntog skulle vore dimensjonerande hadde ein måtta teke enda meir av næringsarealet til 

veggrunn, jf. deira tidlegare innspel. 

  

Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): "Uheldig formulering om bensinstasjonen i 

punkt 5.4: "Det er opning for at bensinstasjonen kan fortsette". Veldig uheldig formulering då 

bensinstasjonen har eksistert i 25 år  og dette skal vera takken for at ein har skapt mange 

arbeidsplassar i bygda i desse åra. Litt rart at kommunen har lagt ned stasjonen men under tvil lar 

den fortsette. I tillegg gjev ein også opning for at den kan rivast. Greitt det, men det er ikkje etter 

eigars ynskje. Dersom kommunen vil rive den vil det koste mykje pengar." 

 Svar: Kommunen har ingen intensjon om å leggja ned eller riva den einaste bensinstasjonen 

i bygda. Formuleringa ”det er opning for at bensinstasjonen kan fortsette” skildrar berre at 

føresegnene legg opp til eit fleksibelt arealføremål der det om ynskjeleg i framtida kan byggjast 

forretning/kontor. 

 

Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): Viser til at punkt 6.9.2 i 

konsekvensutgreiinga nemner at det vert arbeidd for at fv 136 vert omgjort til gang/sykkelveg, og er 

i mot dette. Meiner at det tydeleg må koma fram at vegen skal nyttast til gjennomkøyring og at 

vegen skal nyttast som omkøyringsveg dersom tunnelen er stengt. I tillegg må ein ta høgde for 

framtidig utbygging. 
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 Svar: Denne omtalen av fv 136 er med under eit punkt med generell skildring av trafikken 

rundt Bjørkheim, og arbeidet med å få omdefinert vegen til gang- og sykkelveg har ingenting med 

dette planarbeidet å gjera. Fv 136 ligg ikkje innanfor planområdet, det kan difor ikkje gjevast 

retningsliner for bruken av den. 

 

Merknad 14 (Samnanger Næringsforum): Stiller seg kritisk til at utfylling ved grendahuset er teke 

ut av planen. Ei utfylling i sørvest vil ikkje ha innverknad på det graset som veks på nordaustsida av 

utløpet. Ved større tilstellingar er parkeringstilhøva problematiske. Når ein har tilgang på fyllmassar 

bør ein nytta høvet til å retta på dette. 

Grunna manglande avkøyringsfelt oppstår det stadig trafikkfarlege situasjonar ved grendahuset. Bør 

utbetrast. 

 Svar: Eit anna viktig problem ved utfylling i Reistadpøyla er oppstuving av vatn ved 

flumsituasjonar, ein har difor gått vekk i frå desse planane. 

Trafikktryggleiken er noko Statens vegvesen må ta seg av. 

 

Merknad 14 (Samnanger Næringsforum): Går ut i frå at det vil krevast eit visst antal 

parkeringsplassar for faste fortøyningsplassar i småbåthamna. 

 Svar: Føresegnene stiller krav om 5 parkeringsplassar for bil og 2 plassar for sykkel pr. 10 

båtplassar. 

 

Merknad 14 (Samnanger Næringsforum): Meiner føresegnene ikkje fullt ut tek omsyn til 

eksisterande næringsverksemd, eller rammeløyve som alt er gjeve. Kan ikkje sjå at det er bindande 

krav om at kommunen byggjer veg og fortau, sjølv om dette etter planen er eit krav før bruksløyve 

for nybygg vert gjeve. 

 Svar: Det vil bli gjort naudsynte endringar for å tilpassa føresegnene til det gjevne 

rammeløyvet, jf. svar på innspel frå aktuell grunneigar. Me kan ikkje sjå at føresegnene er til hinder 

for eksisterande næringsverksemd. Konflikt med rammeløyvet vert løyst. 

 Det er tenkt å nytta ”Geilomodellen” for bygging av gater og annan infrastruktur, skildra i 

kapittel 8 Gjennomføring av planen. Det betyr at kommunen og utbyggjarane skal dela på utgiftene 

til dei sentrale elementa som skal ”heva” sentrum. Dette vil bli gjennomført med utbyggingsavtalar. 

 

Merknad 14 (Samnanger Næringsforum): Meiner at vegen til Bjelkarvikområdet må klassifiserast 

som køyreveg, ikkje gang- og sykkelveg. 

 Svar: Passasjen er for smal til at ein får plass til både køyreveg og gang- og sykkelveg 

austover. Universelt utforma gang- og sykkelveg vert prioritert, då kommunen ikkje ser behovet for 

14 av 99



12 

to alternative køyreruter frå Bjelkarvik til Bjørkheim. Avstanden er så kort at dei fleste vil kunna 

nytta gang- og sykkelvegen. 

 

Merknad 18 (Samnanger historielag): Peikar på at det er historielaust å påstå at sjølve Vågen ikkje 

har nokon verdi som naust- og badeområde (viser til planskildringa s. 22 og 41). 

”Notaholmen og utsynet mot Vågaholmen er spesielle, ja nesten som eit varemerke for Samnanger. 

Historielaget meiner at me gjennom plan for dette området heller må gjera endringar som 

framhevar desse kvalitetane og reparerer gamle skader, enn å skapa nye endringar som øydelegg 

det unike ved området.(…) Historielaget meiner at ein bør framheva dette området som den 

naturperla det er og som eit område for båt- og sjøliv! Ein kan utvida bruken av området, og få inn 

nye element, men ein vil framleis vera i den historiske samanhengen for Vågen og Reistadvikane 

som ein stad for båt og sjøliv. Og for all del: Ta vare på utsynet mot sjøen og Vågaholmen.” 

 Svar: Ok. 

 

Merknad 18 (Samnanger historielag): Peikar på at namnebruken i planmaterialet fleire stader er 

feil. ”Historielaget vil oppmoda kommunen til å nytta dei rette namna på kart og i tekstar i planen, 

slik at me ikkje innfører feil namn og nye namn på stader som alt har gamle namn som er i bruk 

lokalt.” 

 Svar: Dette er me einige i, og vil gjerne ta i mot hjelp frå mellom anna historielaget til å 

retta opp konsulentane si namnsetjing i planmaterialet. 

 

UTFYLLING, FLEIRBRUKSHALL OG PARKERING 

Merknad 4 (Naustgrunneigarar): Fleirbrukshallen er lagt på den verst tenkjelege plassen i området. 

Vil vera det store blikkfanget frå vegen, og skyggja for utsynet til t.d. Vågaholmen. Den ruvande 

bygningen vil heller ikkje passa inn i det småbymiljøet det vert lagt opp til. Kommuneøkonomien 

tilseier at prosjektet ikkje vert realisert på årevis, steinfyllinga vil verta liggjande uferdig i lang tid, 

og nausteigarane vert ståande utan naust i årevis. "Me vil på det sterkaste oppmoda kommunen om 

å spara Vågen for utfylling og heller sjå på annan plassering av hallen." 

Merknad 9 (Grunneigarar i Bjelkarvikvegen 1, 3 og 5): Området sett av til fleirbrukshall må snuast 

og plasserast der P1 er, bygget blir då mindre ruvande og inngrepet i naturen blir mindre med 

mindre fylling. Føresegnene nemner "bevertning" og "forsamlingslokale", dette framstår som ikkje 

gjennomtenkt/unødvendig då det allereie er rikeleg tilbod om bevertning i området, og FL1 

(grendahuset) dekkar behovet for forsamlingslokale. 

Merknad 9 (Grunneigarar i Bjelkarvikvegen 1, 3 og 5): Gjer merksam på at når føresegnene opnar 

for køyring til småbåthamna på G1 vil ein måtta ha sikring mot sjøkant rundt heile fleirbrukshallen, 

noko som vil ta seg dårleg ut estetisk. Dette løyser ein ved å flytta heile hallen mot fjell (P1), og får 

tilkomst mellom fjell og hallen. 
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Merknad 9 (Grunneigarar i Bjelkarvikvegen 1, 3 og 5): Generelt må ein prøva å samla 

forretningslokala mest mogleg, og få parkavdelingane i utkanten av regulert område. Dette vil skapa 

eit ryddigare område og park/fritidsaktivitetar vil bli ei betre oppleving nærare sjøen. 

Merknad 10 (Bjørkheim Senter AS): Same krav til parkering bør setjast til alle utbyggjarar, 

offentlege som private. Offentleg utbyggjarar kan ikkje ta som sjølvsagt at private parkeringsplassar 

kan nyttast for offentlege aktivitetar utan leigeavtale med grunneigar. 

Merknad 11 (Bjørkheim AS): Det er sett av for lite areal til parkering for fleirbrukshallen. 

Kroa/motellet treng alle sine plassar for gjester i helgene, og det er gjerne i helgene at noko skjer i 

hallen. Ein kan løysa problemet ved å byggja eit parkeringsdekke i grunnplanet av hallen, eller å 

utvida parkeringa PP1. Det er elles viktig at utforming av grøntområde ikkje stel parkeringsareal, 

samt at det er råd å brøyta. 

Det bør finnast eit offentleg toalett på området, T2/P2 er ei aktuell plassering. 

Merknad 12 (Bjørkheim Eiendom AS): Det bør finnast eit offentleg toalett på området, T2/P2 er ei 

aktuell plassering. 

Merknad 13 (R. Brigtsen AS, Solheim Eiendom AS): Ser positivt på at det vert etablert ein 

fleirbrukshall på området, men hallen må dekka sine parkeringsbehov "innan eit kontakt område 

med Bjørkheim" (?). Kommunen kan ikkje forventa at brukarane av hallen skal "ta" bedriftene sine 

parkeringsplassar til ei kvar tid. I tillegg ynskjer dei fortgang i undersøkingane vedr. utfylling i 

Reistadpøyla til parkering. 

Dersom det ikkje vert fleirbrukshall ynskjer dei sterkt at biblioteket likevel vert lagt til Bjørkheim, 

der er pr i dag ledige lokale i området. 

Offentleg toalett må byggjast ein eller annan stad i området, for å sikra offentleg toalett dersom det 

ikkje vert bygd noko i området F/K/T1. 

Merknad 14 (Samnanger Næringsforum): Fleirtalet i næringsforumet ser at plassering av 

fleirbrukshall i vågen kan vera bra. Utfylling er dei positive til, enten det vert hall eller ikkje. Det er 

viktig med ei heilheit i sjølina slik at området vert meir attraktiv for fleire brukarar. 

Det vert reist spørsmål om underetasjen i hallen kan nyttast til parkering. Dei er opptekne av at 

offentlege og private utbyggjarar må likestillast i krava om parkeringsplassar tilknytta eiga 

utbygging. Offentleg utbyggjar kan ikkje basera sin aktivitet på private parkeringsplassar. 

Mindretalet i styret meiner at hallen ikkje bør plasserast innanfor planområdet, men at heile 

planområdet bør setjast av til næringsføremål. 

  

 Felles svar: Med bakgrunn i den store motstanden mot utfylling har administrasjonen fått 

utarbeidd eit alternativt plankart der følgjande punkt er endra: 

 BK1, BG2 og BG2, KV1 og Leik1 vert tekne ut. 

 F/K/T1 skal snuast om lag nitti grader og plasserast over P1 Park, for å få dette til må det 

gjerast ei lita fylling i det søraustlege hjørnet, i tillegg til i pøyla. G1 og SH1 flyttar med, 
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men med ein reduksjon i småbåthamna slik at det berre vert gjestehamn. Parkføremålet vert 

flytta til omkring det neset/kollen der F/KT1 låg. 

 F/K1 får nytt føremål Parkering 

 PP1 går ut, i staden vert det parkering langs GS3. 

 GS2 vert forlenga mot vest, i bakkant av eksisterande naust, og kopla på gateløpet ved 

fleirbrukshallen si nye plassering. 

 

Merknad 15 (Eldrerådet): Vil sterkt understreka at planen skal ivareta universell utforming i alle 

samanhengar. Dette gjeld både bustader (livslaupstandard), forretningar, park, sjø og trafikkareal. 

Bibliotek skal vera ein sentral møteplass og eldrerådet ynskjer difor at dette vert etablert i 

Bjørkheimsområdet. 

Rådet er opptekne av at det vert bygd omsorgsbustader i Bjørkheimsområdet. 

 Svar: Dei generelle reglane for universell utforming vil bli følgde, men det er ikkje lagt opp 

til at alle bustadane får krav om å bli bygde med livsløpstandard. 

 Bibliotek er ein av dei viktigaste funksjonane kommunen ynskjer å få på plass på 

Bjørkheim. Neste gong kommunen skal byggja omsorgsbustader vil Bjørkheimsområdet vera ein 

naturleg stad å vurdera. 

 

Merknad 16 (Rådet for personar med nedsett funksjonsevne): Kommunen må handtera krava til 

universell utforming, ikkje gje dispensasjonar i feil retning. Det må sikrast stort nok areal til å 

bevega seg på i eventuelle offentlege bygg. Det er ein fordel at mest mogleg offentlege tenester blir 

samla på ein stad. Ein bør òg vurdera dette området ved bygging av omsorgsbustader.  Dersom ein 

fleirbrukshall vert realisert må ein leggja til rette lokale for aktivitets- og behandlingsrom. 

I dei tilrettelagte parkeringsplassane i gateplanet bør det vera handikapplassar. Ein må sikra 

tilgjenge til parkområde og sjø, og helst begge båthamnene. Det må vera benkeplassar på 

fellesareala, både i gata og på torget. 

Som ein sluttkommentar meiner dei det er teke godt omsyn til gruppa dei representerer. 

 Svar: Dei generelle reglane for universell utforming vil bli følgde, og ein har alltid som mål 

å ikkje gje mange dispensasjonar frå ein plan. 

 I samband med eventuell bygging av fleirbrukshall vil det bli ein grundig diskusjon på kva 

slags offentlege tenester som skal samlast på Bjørkheim. Neste gong kommunen skal byggja 

omsorgsbustader vil Bjørkheimsområdet vera ein naturleg stad å vurdera.  

 Rådet sine innspel vil bli tekne med vidare i detaljprosjekteringa av gater, torg, parkar og 

gjestehamn. 

 

Merknad 17 (Ungdomsrådet): Fleirbrukshallen vert sentralt plassert ved hovudvegen, der 

ungdommen samlast idag. Bjørkheim blir ein ny samlingsplass. Det er god busskommunikasjon til 
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Bjørkheim. Det trengs fleire og nye aktivitetar der. Biblioteket hadde blitt brukt meir om det låg på 

Bjørkheim, og eit fleirbrukshus vil og gje øvingsrom for band. Fleirbrukshallen blir meir som eit 

kulturhus. Positivt med parken ved hallen og at fleire aktivitetar blir samla. Viktig at den er 

universelt utforma og tilrettelagt for uorganisert aktivitet for alle (volleyball, ballaktivitet, skating, 

soling, stuping, bading, piknik). Det blir god tilgang til sjøen og aktivitetar der. Gjennomgåande 

gangveg frå Reistad-Lauvskar er svært bra. Ungdomsbustader – positivt om det kjem sentralt på 

Bjørkheim med mange butikkar og evt bibliotek. Fleire bustader på Bjørkheim gjer staden meir 

attraktiv. Ungdomsbustader langs gata med nærleiken til butikkar med kort tilgang til hall, park og 

sjøen, samt bussamband er svært attraktivt for ungdom. Bjørkheim er ikkje attraktiv i dag. Det er 

uoversiktleg og mykje asfalt. Bjørkheim som framtidig handelsstad – kan og bli stoppestad for 

hyttefolket. Skuffa om planane ikkje vert gjennomført, men har trua på at noko vil komma. Betre 

lokale for bibliotek i sambruk med fleirbrukshall vil føre til at ungdommen vil bruka det meir, t.d. 

til å gjera lekser i kombinasjon med andre øvingsrom/aktivitetar. 

 Svar: Me tek desse positive tilbakemeldingane med oss vidare. 

 

OFFENTLEGE MYNDIGHEITER SINE MERKNADAR 

Merknad 19 (Fylkesmannen): Vil gje kommunen honnør for å ta ansvar for sentrumsutvikling og 

fortetting. Prosessen har vore omfattande og god. Under prosessen har det kome innspel frå 

fylkesmannen om ikkje å byggja ned dyrka mark og fylla ut Lauvskartjørna. Dei er nøgde med at 

den dyrka marka no er regulert til landbruk, og tjørna til naturområde. 

 Svar: Ok. 

 

Merknad 19 (Fylkesmannen): Utifrå strandsonevern og privatisering av området fremjar 

Fylkesmannen motsegn til BK1. 

 Svar: Administrasjonen rår til å ta området ut av planen, både på grunn av motsegna og 

naboane sine innspel. 

 

Merknad 19 (Fylkesmannen): Fremjar motsegn mot byggjehøgda på 18 meter i område for 

bustadblokker, BB1. Meiner at ut i frå landskap, nærleik til sjø og at det ikkje er slike inngrep her 

frå før, må det leggjast opp til andre bustadtypar enn bustadblokker, og maksimal byggjehøgde 

setjast ned frå 18 til 9 meter. 

 Svar: På førespurnad pr. tlf har fylkesmannen sin sakshandsamar presisert bakgrunnen for, 

og innhaldet i motsegna. Formuleringa om 9 meter byggjehøgde skal lesast som eit forslag til å få 

sett ned byggjehøgda vesentleg. Ei god landskapstilpassing vert avgjerande for å setja den 

nøyaktige byggjehøgda. Etter administrasjonen sitt syn bør det kunna tillatast byggjehøgde 12 

meter, til liks med byggjehøgda for forretning/næringsbygga. Det vil ikkje bli silhuettverknad ved 

denne høgda. Kommunen har vidareformidla dette til aktuell tiltakshavar, og dei har utarbeidd eit 

forslag med 12 meter høge terrasseblokker. 
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”Vi finner at det er mulig å senke terrassehusene ned i terrenget med 1 etasjehøgde + i 

tillegg å fjerne 1 etasje. Da mister vi 6 boenheter, men dette kan, som du antydet i telefonen, 

kompenseres med at vi legger inn en ekstra akse med 4 mindre boliger. Da kommer vi ut med 2 

boliger i manko. Når det gjelder den trappede blokken, må vi gå over fra saltak til pulttak samt 

fjerne 4 boliger for å holde oss innenfor 12 meters høgde. Vi ser mulighet for å kompensere dette 

ved å vri blokken noe og legge inn en ny dobbelakse med 4-6 boenheter. Konklusjonen vår er at det 

vil være mulig å opprettholde boligantallet i prosjektet ved forholdsvis enkle grep, men det 

forutsetter 12 meter høgde. Med 9 meter er vi sjanseløse til å opprettholde antallet.” 

 

Merknad 19 (Fylkesmannen): Føresegnene  for småbåthamna opnar for at det kan byggjast inntil ti 

naust med bryggje maks fem meter ut i sjø. Fylkesmannen rår til at der det er tenkt å byggja naust, 

må arealet setjast av som naustområde i plankartet. Dei rår òg til at det i dette sentrumsområdet vert 

planlagt for felles småbåthamn, framfor private naustløysingar. 

 Svar: For å få fleksibilitet i plasseringa av nausta og småbåthamnfunksjonane ynskjer 

administrasjonen å setja av arealet på land til kombinert føremål småbåthamn og naust. Då blir det 

tydelegare på kartet kva tiltak som skal koma i området. 

 

Merknad 19 (Fylkesmannen): Føresegnene  opnar for nauststorleik inntil 45 kvm og mønehøgd 6 

m. Fylkesmannen fremjar motsegn og krev maksimal nauststorleik 40 kvm, takvinkel mellom 35 og 

45 grader, mønehøgd under 5 m, og dagslysflata for vindauge skal ikkje overstiga 3 %. 

 Svar: Motsegna blir teken til følgje. Det var ein feil at konsulenten ikkje hadde oppdatert 

føresegnene etter at kystsoneplanen var endeleg vedteken med føresegnene som fylkesmannen krev. 

 

Merknad 19 (Fylkesmannen): I pkt. 3.10, 3.11, 3.12 og 3.14 i føresegnene meiner dei det er uklart 

kva som er reell utnyttingsgrad. Kommunen må ta stilling til kor stor utnyttingsgrad ein ynskjer og 

fastsetta den eksakt, slik at det ikkje er tvil om forståinga av dette. 

 Svar: Setningsleddet ”jf dog byggjegrense mot Fv 7 på 30 meter som gjer at 

utnyttingsgraden vert mindre” blir teke ut av føresegnene slik at utnyttingsgrada blir eintydig. 

Parkering inngår i bebygd areal og kan til dømes etablerast innanfor 30 meter frå Fv 7, såleis er det 

mogleg å oppnå den utnyttingsgraden som føresegnene for kvart område seier. 

 

Merknad 20 (Hordaland fylkeskommune): Meiner fleirbrukshallen vil stø opp om senteret. Vil 

likevel rå til at fyllinga vert mjuka opp ved at ein følgjer terrengkonturane i større grad, slik at det 

heile får eit mindre bastant preg. 

 Svar: Etter motsegn frå fylkesmannen og innspel frå dei næraste naboane har 

administrasjonen føreslått å ta ut den austlegaste halvdelen av fyllinga, område BK1, BG1 og BG2. 

Lokal motstand mot utfylling gjer at administrasjonen føreslår ei ny plassering av hallen som krev 

ei minimal fylling. 
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Merknad 20 (Hordaland fylkeskommune): Å leggja til rette for funksjonar som forretning og 

kontor vil styrkja senteret. Området ligg kloss i riksvegen og kollektivtraseen, dette bidreg til 

samordna areal- og transportplanlegging, ei slik satsing er i tråd med regional politikk. 

 Svar: Ok. 

 

Merknad 20 (Hordaland fylkeskommune): Senterområdet framstår i dag som ei samling bygg, 

ikkje som ein samanhengjande stad. Planframlegget vil endra dette med eit hovudgrep der ei sentral 

gate med fortau legg til rette for bygningar på begge sider. Meiner det er positivt at det vert lagt opp 

til ei plassdanning som skal vera samlande for sentrum, men slik den er utforma no er dei redde den 

ikkje får denne funksjonen. Plasseringa burde vore meir sentral, som eit minimum må ein trekkja 

den inn i bebyggelsen nord for sentrumsgata. Det vil vera viktig å "omkransa" plassen, og ikkje 

berre la den liggja som eit overgangsareal mellom bygg og grønt areal. 

 Svar: Fleire plasseringar har vore vurderte, dette var det alternativet som tok minst 

næringsareal, noko som er viktig for at dei næringsdrivande skal ynskja å vera med på 

finansieringsløysinga ”Geilomodellen”. Me synest løysinga med to plassdanningar er god, og det 

nye forslaget til plassering av hallen vert slik at den kjem inn mot torget T1 og er med på å 

omkransa det. 

 

Merknad 20 (Hordaland fylkeskommune): Strandpromenaden framom BK1 bør ha minimum 5 

meter breidde som er offentleg tilgjengeleg, for ikkje å privatisera strandsona. 

 Svar: Etter motsegn frå fylkesmannen og innspel frå dei næraste naboane har 

administrasjonen føreslått å ta ut den austlegaste halvdelen av fyllinga, område BK1, BG1 og BG2. 

 

Merknad 20 (Hordaland fylkeskommune): I høve til gjeldande kommuneplan er området for bustad 

(BB1) utvida sørover. Dei rår til at kommunen reduserer området i tråd med konklusjonane som 

kjem fram i stadanalysen, av landskapsomsyn. I tillegg bryt byggjehøgda på 18 meter med resten av 

senteret, dei rår til ei byggjehøgde på tre etasjar, samt at byggevolumet vert redusert. (Dei ynskte å 

fremja motsegn, men var alt for seine med å senda den til kommunen). 

 Svar: Utvidinga sørover var naudsynt for å få landskapstilpassa blokkene, dei er no 

plasserte på ei naturleg hylle i terrenget, i staden for slik som kommuneplanen legg opp til, mot 

toppen av Klubben. Aktuell tiltakshavar har på oppfordring frå kommunen utarbeidd eit nytt forslag 

der byggjehøgda er redusert til 12 meter. Sjå skildring under vårt svar til fylkesmannen på motsegn 

til dette området. 

 

Merknad 20 (Hordaland fylkeskommune): Sidan det er begrensa med park-and-ride- areal i 

området ber dei om at det vert vurdert andre areal, eller bruk av framtidige parkeringsplassar i 

Bjørkheim sentrum som kan nyttast for overgang frå bil til buss. 
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 Svar: Det er ikkje ynskjeleg med park-and-ride-plassar inne i sentrumsområdet. Eigarane av 

”KFS-arealet” har spelt inn at det kan byggjast parkeringsplassar under bakken på dette arealet 

dersom det viser seg eit slikt behov i framtida. Administrasjonen føreslår (ref. merknad 12) å setja 

av ”KFS-arealet” til offentleg parkering. 

 

Merknad 20 (Hordaland fylkeskommune): Ber om at ein sikrar at plassering av naustområdet 

Naust 1 får ei plassering og utforming som harmonerer med eksisterande naust 2 (kulturmiljø). 

 Svar: Det er ikkje tenkt ei eiga føresegn om harmoni mellom eksisterande og nytt 

naustområde. Generell føresegn 1.6 Estetisk kvalitet på bygg og utomhusareal sikrar at kommunen 

kan stilla krav til estetikken i den enkelte byggjesak. 

 

Merknad 20 (Hordaland fylkeskommune): Eksisterande busshaldeplass ved Naust 5 må avmerkast 

med rett farge på kartet.  

 Svar: Dette vert ordna på nyaste versjon av plankartet. 

 

Merknad 21 (Statens vegvesen): Gangfeltet over fv. 7 er registrert som eit ulukkespunkt i 

kommunen sin trafikksikringsplan frå 2003. I ei risikovurdering frå 2010 er det føreslått tiltak for å 

redusera risikoen ved kryssing. I risikovurderinga er dagens situasjon lagt til grunn, det er ikkje teke 

omsyn til ny utbygging. Føresegnene opnar for at ein først kan prøva ut tiltaka føreslått i 

risikovurderingsrapporten, og dersom det ikkje er tilstrekkeleg skal undergangen byggjast. 

Vegvesenet fremjar motsegn mot dette og krev at undergangen vert etablert før det kan gjevast 

bruksløyve til nye byggjetiltak. 

 Svar: Motsegna blir teken til følgje ved å endra føresegna. 

 

Merknad 22 (Fiskeridirektoratet): Ber om at avbøtande tiltak som er teke opp gjennom KU må 

følgjast. Dersom undersjøiske sprengingsarbeid må gjerast, må dette arbeidet gjerast på tider av året 

då skadeverknadane for gyteområdet er minst. Dei ber om at Rådgjevande Biologar vert konsulterte 

om dette spørsmålet. 

 Svar: Det er i utgangspunktet ikkje planlagt undersjøiske sprengingsarbeid, men det kan 

takast inn i føresegnene at dersom dette likevel må gjerast må det skje på ein slik måte at 

skadeverknadane blir minst. 

 

Merknad 23 (NVE): Risiko- og sårbarhetsanalysen legg til grunn ei tidlegare registrert 

skredhending som det ved nærare undersøking har vist seg skjedde ein heilt annan stad i 

kommunen. NVE meiner det er viktig at ein på reguleringsplannivå alltid gjer eigne konkrete 

vurderingar av skredfare. Kommunen bør syta for at det vert gjort ei ny og konkret vurdering av 
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skredfare i planområdet. Dei meiner det bør vera aktuelt å sjå etter brattskrentar der steinsprang kan 

utgjera ein risiko. 

 Svar: Konsulenten vert beden om å gjera ei ny og grundigare vurdering. Avhengig av dei 

nye resultata kan det gjerast endringar før handsaming i kommunestyret. 

 

Merknad 24 (Samnanger senterparti): Administrasjonen ynskjer ikkje å ta stilling til politiske 

merknadar. 

 

Oppsummering av endringar som administrasjonen føreslår: 

 Naust 1 (tal på naust = 5) vert flytta ut mot Naust 2,. KA vert teke ut av plankartet, 

trafokaien inngår i parkområdet. 

 Flytta strandstien frå framfor ei privat hytte (sett av til bustadføremål) til ein passasje frå P2 

til FTV1. FTV1-føresegna vert endra frå privat til offentleg turveg. 

 KV3 vert flytta mot nordvest, slik at senterlina vert tilnærma eigedomsgrensa. 

 KV4 vert teken ut. 

 Føresegnene pkt. 3.11 må endrast slik at dei er i samsvar med gjeldande rammeløyve: 

Byggjehøgda må aukast frå 12 til 12,5 meter og kravet om at fasadelina skal trekkjast heilt 

ut mot offentleg torg, gatetun og G3 vert teke ut av føresegnene. 

 Plangrensa vert trekt eit stykke nedover på KFS-arealet slik at den omsøkte 

firemannsbustaden vert liggjande utanfor planområdet. 

 KFS-føremålet vert omgjort til offentleg parkering. 

 BK1, BG2 og BG2, KV1 og Leik1 vert tekne ut. 

 F/K/T1 skal snuast om lag nitti grader og plasserast over P1 Park. Det inneber ei vesentleg 

mindre fylling enn i planframlegget. Det må til ei lita fylling i det søraustlege hjørnet, i 

tillegg til i pøyla. G1 og SH1 flyttar med som i planframlegget, men med ein reduksjon i 

småbåthamna slik at det berre vert gjestehamn. Parkføremålet vert flytta til omkring det 

neset/kollen der F/KT1 låg. 

 F/K1 får nytt føremål Parkering 

 PP1 går ut, i staden vert det parkering langs GS3. 

 GS2 vert forlenga mot vest, i bakkant av eksisterande naust, og kopla på gateløpet ved 

fleirbrukshallen si nye plassering. 
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SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  Jana Sandvik  Arkivkode:  GBNR-8/22 

Arkivsaksnr: 12/233    Løpenr:  12/2311 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

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

Naturutvalet 30.05.2012 024/12 JB 
    

    
    

    

 

 

DISPENSASJONSSAK - RIVING AV OG ETABLERING AV UTHUS. GBNR. 8/22. 

SMANANGER GULLBOTN 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 vert det gjeve løyve for riving av eit uthus på ca. 9m2, 

og etablering av eit nytt uthus på 15 m2.  

___________________________________________________________________________  

 

Dokument som er vedlagt:      

Ang. riving av uthus 

Situasjonskart 

Teikning 

Bilder 
                                  

                                  
                                  

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 

 

Saka gjeld riving og oppføring av eit uthus på gbnr. 8/22. 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

 

Planstatus: 

Tiltaket ligg i LNF-område, og er i strid med gjeldande kommuneplan.  

 

 

Nabovarsel: 

Tiltaket er nabovarsla. Det ligg ikkje føre nokon merknadar frå naboar. 
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Kommunen har motteke søknad om dispensasjon for riving av eit gammalt uthus på ca. 9m2, og 

etablering av nytt uthus på ca. 15m2. I søknaden var det opplyst at det gamle uthuset har store 

taklekkasjar og råteskadar i golv og vegger. Uthuset er nytta til oppbevaring av ved og diverse ting.  

 

Ulempar: 

 Tiltaket vil vera i strid med kommuneplanen, sjølv om omsyna som skal ivaretakast med 

LNF-føremålet ikkje vil verta råka. 

 

Fordelar: 

 Tiltaket vil ikkje medføra nytt inngrep i naturen. 

 Tiltaket vil ikkje koma i konflikt med landbruks-, natur-, friluftsinteresser som LNF_område 

i kommuneplanen er meint å ivareta. 

 Tiltaket er av ein storleik som ikkje vil verka dominerande.  

 

Uthus på 9m2 vart oppført tidlig på 60-tallet, og no er det søkt om etablering av eit litt større uthus 

på same stad. 

 

Konklusjon: 

Tiltaket har allereie eksistert på same stad i ca. 50 år. Administrasjonen kan ikkje så at regionale 

eller lokale miljøvernomsyn vert skadelidande om det vert gjeve dispensasjon i denne saka.  
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SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  Ragnhild Lønningdal  Arkivkode:  FA-L12 

Arkivsaksnr: 11/195    Løpenr:  12/2446 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

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

Naturutvalet 30.05.2012 025/12 RLØ 
    

    
    

    
    

 

 

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS 

FRØLANDSVATNET - FV 7 

   

 

 

___________________________________________________________________________  

 

Dokument som er vedlagt:      

Kommentarer til merknader til reguleringsplan fv.pdf 

FMHO.pdf 

Bergen Sjøfartsmuseum.pdf 

NVE.pdf 

HFK.pdf 

Elfrid Blomdal.pdf 

39-1 og 2 Ove Totland.pdf 

39-1 og 2 Vedlegg.pdf 

38-12 Bjørg Herland.pdf 

38-2 Gudveig Tysseland.pdf 

38-2 Vedlegg.pdf 
                                  
                                  

                                  
                                  

 

Dokument som ikkje er vedlagt: 

Plankart, føresegner og planskildring er dei same som ved utlegging til offentleg ettersyn. Endringar 

som skal gjerast før handsaming i kommunestyret er skildra i dette saksframlegget. Kommunestyret 

vil få dei endelege plandokumenta vedlagt. 

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 

 

Statens vegvesen har fått utarbeidd reguleringsplan for å leggja til rette for gang- og sykkelveg 

langs fv. 7 ved Frølandsvatnet. Planen låg ute til offentleg ettersyn fram til 30. mars 2012. Det kom 

inn åtte merknadar til planen, ingen av dei med motsegn. Merknadene er vedlagde. Statens 
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vegvesen har i samråd med kommunen gått igjennom merknadene og sett på kva endringar som var 

teknisk moglege å få til for å etterkoma ynskja. Nokre merknader er også avslåtte. 

 

Bakgrunnen for ynsket om gang- og sykkelveg langs Frølandsvatnet er å få til gang- og sykkelveg 

langs Tysseelva, frå Tysse til Straumsbrua, i samband med bygginga av tunnel bak Tysse. Det er 

ikkje busetnad ved Straumsbrua, og ei forlenging til Frøland er naturleg. Dette vil gje mange 

innbyggjarar gang- og sykkeltilknyting til kommunesenteret, samt trygg skuleveg frå Frøland til 

ungdomsskulen på Tysse. 

 

I tillegg til ca. 1600 m gang- og sykkelveg langs fv. 7 omfattar planen: 

 Nytt kryss ved Straumsbrua 

 Omlegging av fylkesvegen, med tilhøyrande kryss og avkøyrsler/tilkomstvegar mellom 

Ulland og Frøland for tilpassing til ny bru over Frølandselva 

 Om lag 140 meter av fv. 134 med utviding for fortau 

 

Reguleringsplanen vil leggja til rette for utbetringar av fylkesvegen med tilhøyrande 

kollektivhaldeplassar og avkøyrsler, etablering av rundkøyring i krysset mellom fv. 7 og fv. 48 med 

Straumsbrua og ny bru over Frølandselva. 

 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

 

Me viser her til vedlagt dokument (Kommentarar til merknader til reguleringsplan fv.pdf) som 

summerer opp dei innkomne merknadene og punktvis svarar på dei.  Administrasjonen føreslår på 

bakgrunn av desse å gjera følgjande endringar i plandokumenta før endeleg handsaming i 

kommunestyret: 

1. Tillegg til føresegnene: Vegetasjonsbeltet langs Frølandsvatnet skal reetablerast, 

byggjeplanen tek stilling til detaljane omkring korleis dette skal gjerast. 

2. Tillegg til føresegnene: Det må takast omsyn til 200 års-flaum og isgang ved prosjektering 

av ny bru over Frølandselva. 

3. På plankartet skal den vestgåande busslomma på Frøland trekkjast tilbake til pr. 1520, og det 

skal etablerast mur ned mot Frølandselva. 

Endringane er så små at planen ikkje treng å bli lagt ut til nytt offentleg ettersyn. Kommunestyret 

kan med heimel i § 12-12 gjera endeleg vedtak av reguleringsplanen. 
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Kommentarar til merknader til reguleringsplan fv.7 Frølandsvatnet etter 1.gongs handsaming. 

 

Merknad frå  Innhald i merknad  Kommentar til merknad frå SVV. 
Fylkesmannen i Hordaland, 
datert 26.03.2012 

Positiv til utbetringa med omsyn til tryggare 
ferdsel for mjuke trafikantar og etablering 
av fiskesti langs Frølandselvi.  
Påpeikar at det er negativ for landbruket at 
det går med landbruksareal, men dei er 
likevel nøgde med at føresegna sikrar vidare 
bruk av jordressursane.  
 

Vi gjer det ein kan for å verna om dei 
jordressursane som er att. Men ein må sikre 
og ivareta trafikksikkerheita samt 
funksjonelle løysingar  for framtidig 
vegsystem. Ein har i størst mogleg grad 
prøvd å følgje ekserande veg i framlegget 
som er vist. 

Bergen Sjøfartsmuseum, 
datert 19.03.2012 

Muset kjenner ikkje til kulturminne ved 
Frølandsvatnet som kan bli direkte råka av 
tiltaket. Har derfor ingen merknad til 
reguleringa. 
 
Men påpeikar at det like fult kan komme 
fram fornminne under anleggsperioden og 
at tiltakshavar er pliktig til melde frå dersom 
ein under arbeidet skulle finne marine 
kulturminne. 

 
 
 
 
 
Tas til følgje. 

Norges vassdrags‐ og 
energidirektorat, datert 
30.03.2012 

NVE sende innspel til planoppstart. Jf. 
Planskildringa kap.1.4 er ikkje dette 
innspelet registret.  
 
I føresegna vert krav til fylling og 
anleggsarbeid i Frølandsvatnet utsett til 
byggeplan. NVE meinar det så lang råd bør 
settast estetiske krav til fyllingsarbeidet. Det 
bør takst inn krav om å legga til rette for 
reetablering av vegetasjonsbelte langs 
vatnet i føresegna til planen.  
 
Det bør dokumenterast at ny bru over 
Frølandselvi får tilstrekkelig lysopning til å 
sleppe gjennom 200 års flaum og evt isgang. 
 
 
 
I føresegna bør det takast inn at 
vegetasjonsbelte langs elva skal takast vare 
på. Reguleringsplanen kan fastsette breidda 
på lebeltet. 

Sjekkar om innspelet er mottatt.  
 
 
 
Tas til følgje. Vil legge til i føresegna at 
vegetasjonsbeltet skal reetablerast, men at 
byggjeplanen må ta stillig til korleis dette 
skal gjerast. 
 
 
 
 
Tas til følgje. Det føreligg ikkje forprosjekt på 
ny bru per i dag. I føresegnene skal det 
presiserast at ei må ta omsyn til 200 
årsflaum og isgang ved prosjektering av ny 
bru. 
 
Tas til følgje så lang det lar seg gjere.  
På strekning frå pr 1200 – 1500 vil deler av 
vegetasjonen mellom vegen og elva gå med 
som følgje av vegutvidinga og etablering av 
vegfylling. Planen sikrar også rett til inngrep 
ned mot elva dersom det i byggjeplane eller 
under bygging  skulle visa seg å vera 
nødvendig å bruke arealet til å sikring 
fundamentering av  fylling /mur mot elva. 
Det kan derfor verta vanskelig å ta vare på 
eksisterande vegetasjon langs elva, men 
intensjonen er å ivareta det som ivaretakast 
kan.  
 

Hordaland 
Fylkeskommune, datert 
29.03.2012 

Ny vestgåande busslomme på Frøland vil gi 
bussjåførane ein stor dødvinkel og problem 
med å sjå trafikken før ein svingar ut på 
vegen. Busslomma må flyttast nærmare 
brua mellom pr. 1500 og 1520. 
 
 

Tas til følgje. Dette er vurdert på nytt, og har 
medført at busslomma er trekt tilbake til pr 
1520, og at det vert etablert mur ned mot 
Frølandselvi. Dette vil ikkje medføra at 
flomarealet i elva vert redusert. 
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Busslomme ved Straumsbrua ser dei ikkje 
behov for. 

 Tiltaket er heller ikkje vist i planen, men det 
er komne merknader frå busette frå Gåsdal 
med ønskje om busslomme der. Vi vil heller 
ikkje tilrå å etablere busslomme her. 

Elfrid og Odd Kåre Blomdal, 
datert 15.03.2012 

Ynskjer busstopp ved Straumsbrua for dei 
busette på Gåsdal. Påpeikar at det er lang å 
gå i begge retninga for komme til nærmaste 
busslomme.  

Tas ikkje til fylgje.  
Hordaland Fylkeskommen har kommentert 
saka og ser ikkje behov for busslomme her. 
Ut frå ein vegteknisk ståstad vil det kunne 
verta utfordringar med å etablere 
busslomme i austgåande retning med 
omsyn til terrengtilhøva på staden. Særslikt 
gjeld dette etablering av gang‐/sykkelveg frå 
busslomma og inn på fv. 48. Dette  kan 
medføre store ekstra kostnader som evt  
HFK må koste.  
 

Advokat Heine Tvilde, på 
vegne av Ove Totland 
gnr/bnr 39/1, 2, datert 
27.03.2012 

Ynskjer å flytte austgåande busslomme 
vestover til andre sida av brua mellom 
lageret og avkjørsle til NN.  
 
 
 
 
 
Meinar dette vil ha mange fordelar som er 
betre med omsyn til trafikktryggleik og 
jordbruksresursane. Viser til punkta 1 – 5 i 
merknad. 

Tas ikkje til følgje. Planlagt plassering er iht. 
Statens vegvesen sin handbok 232. Det 
inneberer at busslommer skal plasserast 
etter kryss og diagonalt overfor kvarandre. 
Kryssing for gåande skal skje bak bussen. 
Busslomma er dreidd slik at tilbakesikta er 
ivaretatt. 
 
Vidare er det gitt kommentarar til Ove 
Totlands vurdering av fordelar med foreslått 
ny plassering jf vedlegg:  

 
1) Planlagt plassering utgjør totalt ca. 275 

m2 av eigedom 39/2. Resten av det 
dyrka arealet som går med ligg på 
Statens vegvesen sin grunn.  Foreslått 
plassering inneberer inngrep i 
fjellskjering og lausmassar sør for 
eksisterande veg og ligg uheldig til i 
forhold til krav til plassering som nemnt 
over, både med omsyn til den andre 
busslomma og kryssande trafikk 
mellom dei. 

2) Planlagt plassering av busslomme i 
austlig retning inneber berre eitt 
kryssingspunkt for gåande frå fv. 134. 

3) Den kommunale vegen som må 
kryssast er ein lite trafikkert veg, og en 
ser ikkje på kryssing av denne som 
problematisk. 

4) Kryssing over fv.7 er lagt opp til å skje 
så langt bak bussen at siktkrav er 
ivaretatt. 

5) Utforminga av busslomma sikrar 
stoppsikt sett gjennom bussen sin 
venstre speigel. 

 

Bjørg Herland gnr./bnr. 
38/12 

Manglar innkøyring til 38/12. 
 
 
 
Eksisterande garasje vert riven, men må 
erstattast med ny .  
 
 
 
Dårleg standard på vegen frå 38/14 til 

Manglande innkøyring er i varetatt gjennom 
føresegnene, men ikkje vist i planen.  Heimel 
til bruk av vegen er derfor sikra i planen. 
 
Ny plassering av garasje treng ikkje visast i 
planen, kan avklarast direkte med 
kommune, og må byggjast innanfor 
eigedomsgrense 38/12.  
 
Vegen vil verta utbetra i tilsvarande breidde 
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38/12. Vanskelig tilkomst for 
utrykningskøyretøy mm. 
 
 
Føreset støyskjerming som fylgje av at 
vegen kjem nærmare bustad. 
 
 
Kompensasjonar? 

som ny adkomstveg, men vert ikkje tatt med 
i reguleringsplanen. Tiltak vert vist i 
byggplan.  
 
Reguleringsplanen føreset ikkje støytiltak, 
då dette ikkje vert påkrevd iht regelverket, 
som følgje av tiltakets karakter.  
 
Det vil bli opparbeidd ny og tryggare  
avkøyrsel til eigedomen der krav til sikt er 
ivaretatt.  Reguleringsplanen vert grunnlag 
for byggeplan. Kompensasjonar vert avklart i 
samband med grunnforhandlingar.  
 

Gudveig Tysseland 
gnr./bnr. 38/2 

Det ligg ei vasskjelde like ved grensa til 38/5. 
Kjelda forsyner fleire hus med vatn. 
 
 
 
 
Ynskjer støttemurar langs veg. Bør heva 
tilkomstvegen for å komme inn i løe. 
Regulere avkøyrsle inn i planen. 
 

Kommunalt vatn vil verta lagt inn i området, 
og vi reknar med at det vert krav om 
tilkopling for alle husstandar. Dersom kjelda 
vert påverka av anleggsarbeidet kan det 
vera grunnlag for erstatning. 
 
Reguleringsplanen tek omsyn til 
natursteinsmur på oppsida av 
adkomstvegen. Heving av vegen for å gi 
tilkomst til løa gjer at ein må vurdera 
behovet for murar på nytt. Ser på løysing i 
samband med byggplan.  
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Sakshandsamar, innvalstelefon
Grete Kathrine Jacobsen, 5557 2116

Vår dato
26.03.2012

Vår referanse
2011/5041 421.4

Dykkar  dato
16.02.2012

Dykkar referanse
11/195

Statens hus
Kaigaten 9, 5020 Bergen
Telefon: 55 57 20 00
Telefaks: 55 57 20 09

Kommunal- og samfunnsplanavdelinga
Postboks 7310, 5020 Bergen
Telefaks: 
Org.nr: 974760665

E-post:
postmottak@fmho.no
Internett:
www.fylkesmannen.no/hordaland

Samnanger kommune
Kommunehuset
5650 Tysse

Uttale - Offentleg ettersyn - Samnanger -  FV 7 - Frølandsvatnet - Gang- og 
sykkelveg - Reguleringsplan

Viser til dykkar brev av 16.02.2012. Planen gjeld gang- og sykkelveg langs fv. 7 
Frølandsvatnet. Statens vegvesen har utarbeidd reguleringsplan som no er ute til offentleg 
ettersyn.

Traseen er i dag utrygg for gåande og syklande, og Fylkesmannen ser difor positivt på at det 
planleggjast ein gang- og sykkelveg. Betre tilgjenge til Frølandsvatnet og etablering av ein 
fiskesti ved vasskanten, er ein styrke med omsyn til barn og unge, friluftsliv og folkehelse. 

Det er negativt for landbruket at dyrka mark går tapt. Ulike alternativ for plassering av gang-
og sykkelveg har vore vurdert, og vi er nøgd med at det er teke inn ein føresegn som sikrar 
vidare bruk av jordressursane. 

Vi ønskjer lukke til vidare med arbeidet.

Med helsing

Berit Karin Rystad e.f. Grete Kathrine Jacobsen
seksjonsleiar rådgjevar

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.
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________________________________________________________________  
 
Fra:   Eirik Herdlevær Søyland  
Sendt: 19.03.2012  
Til:   Elizabeth Warren  
Kopi:  adm  

Emne:  SV: 201201914 - Frølandsvatnet - gnr 38 - 15 m.fl. - reguleringsplan gang- og sykkelveg - 

Offentleg ettersyn - Samnanger kommune  
________________________________________________________________  
 
 
 Vedr. Frølandsvatnet gnr. 38 - 15 m.fl. - reguleringsplan gang og sykkelveg - Offentleg ettersyn - 
Samnanger kommune. Forholdet til marine kulturminne. 
 
 
Me viser til e-post moteke 16.03. 2012. 
 
 
Saka har vore til vurdering ved Bergens Sjøfartsmuseum. 
 
 
Museet kjenner ikkje til kulturminne ved Frølandsvatnet i Samnanger kommune som kan bli direkte råka 
av den omsøkte reguleringa. Me har heller ingen indikasjonar på at området har vore nytta som 
ankringsstad eller hamn i eldre tid. 
 
Museet har derfor ingen merknader til den planlagde reguleringa. 
 
 
Det er likevel mogleg at det ligg kulturminne i det aktuelle området. Me gjer derfor merksam på at 
tiltakshavaren pliktar å gje melding til museet dersom ein under arbeid i sjøområda finn skipsvrak, 
keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli råka av tiltaket, må 
arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp att før museet har undersøkt 
og eventuelt frigjeve området. Eventuelle brot på desse vilkåra vil være i strid med føresegnene i Lov av 9. 
juni 1978 nr. 50 om kulturminne. 
 
 
For stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum 
 
Eirik Søyland 
Saksbehandler Marinarkeologi 
Tlf: 55 54 96 04 
marinarkeologi@bsj.uib.no<mailto:marinarkeologi@bsj.uib.no> 
 
________________________________ 
Fra: Elizabeth Warren [Elizabeth.Jan.Warren@hfk.no] 
Sendt: 16. mars 2012 12:12 
Til: marinarkeologi@bsj.uib.no 
Emne: 201201914 - Frølandsvatnet - gnr 38 - 15 m.fl. - reguleringsplan gang- og sykkelveg - Offentleg 
ettersyn - Samnanger kommune 
 
 
Dessverre vart denne saka liggende og aldri kom ti meg før nå. Fristen er 16 mars (i dag). 
 
Planen er nå på offentleg høyring. 
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Dere svart på oppstartsmelding slik: 
Fra: Eirik Herdlevær Søyland [Eirik.Soyland@bsj.uib.no] 
Sendt: 18. mai 2011 10:48 
Til: Elizabeth-Jan Warren 
Emne: SV: 201105526 - Gang- og sykkelveg - Fv 7 ved Frølandsvannet - 
Reguleringsplan - Varsel om oppstart på planarbeidet 
Ok. Vi kjenner ikke til noen marine kulturminner rundt Frølandsvannet, men vi 
velger å komme tilbake til saken når det foreligger mer konkrete planer. 
For stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum 
Eirik Søyland 
Saksbehandler Marinarkeologi 
Tlf: 55 54 96 04 
 
marinarkeologi@bsj.uib.no<mailto:marinarkeologi@bsj.uib.no<mailto:marinarkeologi@bsj.uib.no%3Cmailt
o:marinarkeologi@bsj.uib.no>> 
 
 
 
Jeg sender vårt svar ut i dag og viser til at jeg har sendt det over til dere i dag. Dere bør sender svar 
direkte til kommune med kopi til oss. 
 
 
 
Mvh Elizabeth Warren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elfiler i - Frølandsvatnet - gnr 38 - 15 m.fl. - reguleringsplan gang- og sykkelveg - Offentleg ettersyn - 
Samnanger kommune : 
 
  - VS: Offentleg ettersyn - Reguleringsplan gang- og sykkelveg langs Frølandsvatnet - Samnanger 
kommune 
  - image001.gif 
  - image002.jpg 
  - Saksframlegg.pdf 
  - planskildring, føresegn og ros.pdf 
  - plankart.pdf 
  - uttale frå landbruk.pdf 
  - signert dokument.pdf 
**************************************************************************** 
                   Denne e-post har blitt skannet av Comendo Norge AS 
    This e-mail has been scanned for viruses by http://www.comendo.no 
**************************************************************************** 
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Elfrid Blomdal  
Sendt: 15.03.2012  
Til:   adm  

Kopi:    
Emne:  Reguleringsplan ved Straumen Bru  
________________________________________________________________  
 
 
 Hei, 
 
Vi har vært i kontakt med Ragnhild Lønningdal på Teknisk eining, ang. reguleringsplanen som er lagt ut, 
og hun ba oss sende en merknad til planen. 
 
Vi ser av reguleringsplanen at det ikke er tatt med noe busstopp ved krysset ved Straumen Bru. Det ville 
vi som bor i Gåsdal, synes var greit, for det er langt for oss i begge retninger uten stopp der. Slik det er nå, 
så må vi be bussjåføren om han kan være snill og sette oss av ved Straumen Bru, og det er det ikke alle 
som vil, når det ikke er busstopp / lomme der. Hvis han ikke stopper, må vi følge med til Ulland og gå 
derfra. Når hardangerbussen har korrespondanse på Bjørkheim, så går lokalbussen som regel om Tysse 
og videre til Eikelandsosen, og da må vi gå fra Tysse. Derfor ser vi det som et stort behov for oss med et 
busstopp nær krysset ved Straumen bru. 
 
Vennlig hilsen 
 
Elfrid og Odd Kåre Blomdal 
 
 
 
 
Elfrid Blomdal 
Gåsdal 
5650 Tysse 
 
 
 
 
Tlf.: 56 58 63 87 
Fax: 56 58 78 94 
Mobil: 91 68 34 32 
 
  _____   

 

Denne e-post har blitt skannet av Comendo Norge AS <http://www.comendo.no> 
This e-mail has been scanned for viruses by Comendo Norge AS <http://www.comendo.no> 

 
  _____   
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SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  John Inge Sandvik  Arkivkode:  GBNR-16/4 

Arkivsaksnr: 12/186    Løpenr:  12/2427 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

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

Naturutvalet 30.05.2012 026/12 JIS 
    

    
    

    
    

    

    

 

 

DELINGSSAK- GNBR 16/4 - LIAVEGEN 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Med heimel i plan og bygningslova § 19-2 vert det ikkje gjeve dispensasjon frå reguleringsplan for 

Øvre Kvernes til deling av ein bustadtomt på Gnr.16, Bnr.4. 

 

Med heimel i Plan og bygningslova § 20-1m vert det ikkje gjeve delingsløyve for ein bustadtomt på 

Gnr. 16, Bnr.4 på Kvernes. 

 

Med heimel i jordlova §12, vert det ikkje gjeve delingsløyve for ein bustadtomt på Gnr.16, Bnr.4 på 

Kvernes. 

 

 

___________________________________________________________________________  

 

Dokument som er vedlagt:      

Følgebrev til søknad 

Kart 

Planfagleg uttale til frådeling av bustadhus i regulert landbruksområde i strandsona 

Utsnitt av reguleringsplan Øvre Kvernes.pdf 

Delingssak- GNBR 16/4 - Liavegen 
                                  
                                  

                                  

                                  
                                  

                                  

 

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 

Frådeling av ein parsell på ca.1000m2 som skal nyttast bustadtomt. 

 

Det er motteke søknad om frådeling av ein parsell på ca.1000 m2 til bustad føremål på Gnr. 16, 

Bnr.4 på Kvernes. 

Varsla naboar har kryssa av for at dei samtykkjer i tiltaket. 
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Området ligg innafor reguleringsplan for Øvre Kvernes som vart godteken i 1993 og er her avsett til 

landbruksføremål. Reguleringsplanen er vidareført i nyleg vedteken kystsoneplan og arealet ligg i 

den vedtekne funksjonelle strandsona. 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

 

I søknaden viser søkjar, i vedlegg, til at dette er eit område som har potensiale til bustadbygging. 

Slik sakshandsamar tolkar dette vil det kunna koma fleire søknader om deling til bustader i området. 

Veg til tomta er ikkje teikna inn, men det er forklart at den skal gå utanom godt beiteområde. Vegen 

er og tenkt nytta som tilkomst til bruket sitt naust, samt uttak av  skog.  

 

Dersom det skal gjevast frådeling til bustadtomter i området, må det gjevast dispensasjon frå 

gjeldande reguleringsplan, som nyleg er teken inn i kystsoneplanen, eller det må ei omregulering til. 

I så fall vil det skje i strid med kystsoneplanen.  

 

 

Planavdelinga og landbruksavdelinga har gjeve uttale til søknaden,(vedlagt) og begge rår frå å gje 

deling. 

 

Kommunen kan ikkje sjå at det ligg føre særlege grunnar som tilseier at det skal gjevast 

dispensasjon.  

 

  

 

 

58 av 99



59 av 99



60 av 99



 

SAMNANGER KOMMUNE 
Teknisk eining 

 

1 

       

 

Informasjonsnotat / orientering 
 

 

Frå: 
Ragnhild Lønningdal 

 

 

PLANFAGLEG UTTALE TIL FRÅDELING AV BUSTADHUS I REGULERT 

LANDBRUKSOMRÅDE I STRANDSONA 

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

12/186/12/2029/TEK/RLØ  GBNR-16/4 24.04.2012 

 

 

Arealet ligg innanfor reguleringsplan for Øvre Kvernes vedteken i 1993 og er her sett av til 

landbruksføremål. Denne reguleringsplanen er vidareført i nyleg vedteken kommunedelplan 

for kystsona. I arbeidet med kystsoneplanen vart det kartlagt og vedteke funksjonell 

strandsone for heile kommunen, den omsøkte tomta ligg i denne sona, 30 meter frå sjø. 

 

Søknaden omtaler at ein ynskjer fleire tomter, men på kartet er det berre teikna inn ei tomt, 

samt eit ”område med potensiale”. Me går difor ut i frå at søknaden i denne omgang berre 

gjeld éi tomt. Det er ikkje teikna inn forslag til vegtrasé, men det er forklart at den skal gå 

utanom godt beiteområde. Vegen er også tenkt brukt som tilkomst til bruket sitt naust, samt 

uttak av skog. 

 

Ei frådeling av bustadtomt på den aktuelle staden representerer ei oppsplitting og privatisering 

av kulturlandskapet i strandsona. Arealet som er omtala som ”område med potensiale” vert 

opna opp og det vil potensielt koma fleire søknader om bygging av bustader i dette området. 

Denne saka vil ha presedensverknader for slike framtidige saker, samt at den får generell 

presedensverknad for saker om bygging i strandsona eller landbruksområde. Bygging av 

bustader bør i dei fleste tilfelle søkjast avklart gjennom planprosessar, ikkje dispensasjon. 

 

Me rår i frå å gje dispensasjon til frådeling av bustadtomt i regulert landbruksområde i 

strandsona. 

 

 

 

 

 
Vedlegg: 

Utsnitt av reguleringsplan Øvre Kvernes.pdf 
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Samnanger kommune

Målestokk 1:3000   

23.04.2012

er ikkje rettsgyldige

Grensene i kartet

Omsøkt 
tomt
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SAMNANGER KOMMUNE 
«Soa_Navn» 

 

1 

       

 

Informasjonsnotat / orientering 
 

Til:  

John Inge Sandvik 
           

           

 

Frå: 
Jorunn Kårvatn 

 

 

DELINGSSAK- GNBR 16/4 - LIAVEGEN 

UTTALE ETTER JORDLOVA § 12 

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

12/186/12/2363/LAN/JK  GBNR-16/4 10.05.2012 

 

 

Gbnr. 15/2 har 15,4 dekar dyrka mark, 32,1 dekar innmarksbeite, 487,3 dekar skog og 81,5 

dekar anna markslag. Totalt har eigedomen 616,3 dekar. Det er sjølvstendig drift på garden. 

 

Det er søkt om å få dele frå ein tomt som skal nyttast til bustad. Det er ikkje teikna inn kor 

vegen til tomta skal gå. 

 

Arealet er i kommuneplanen avsett til LNF. 

 

Jordlova § 12 seier om deling; 

”Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller 

deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det 

mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for 

arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet.” 

 

Arealet er definert som skog i følgje gardskartet i Skog og landskap. Synfaring visar at arealet 

ligg i eit terreng som skrår mot sjøen og det er lauvtreskog. 

 

Området rundt er prega av eit velskjøtta gardsbruk med mykje verdifullt innmarksbeite. Ved 

ei frådeling vert det liggjande ei fråskilt tomt midt på eigedomen og det vil stykke opp garden 

og det spesielle kulturlandskapet i området.   

 

Det kan medføre driftsulemper å ha ein tomt nær landbruksareal i drift. 

 

Konklusjon vert at deling ikkje kan godkjennast etter jordlova § 12.     
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SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  John Inge Sandvik  Arkivkode:  GBNR-34/4 

Arkivsaksnr: 12/219    Løpenr:  12/2426 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

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

Naturutvalet 30.05.2012 027/12 JIS 
    

    
    

    
    

 

 

DELINGSSAK GBNR 34/4 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Med heimel i plan og bygningslova § 20-1m vert det gjeve delingsløyve for 2 hyttetomter på 

Gnr.34, Bnr.4 . i Eikedal. 

Parkering til parsellane må sikrast i reguleringsplanen som er under arbeid for området. 

___________________________________________________________________________  

 

Dokument som er vedlagt:      

Kart 

EIKEDAL HYTTEGREND 

Delingssak GBNR 34/4 
                                  
                                  

                                  

                                  

 

             

Kva saka gjeld: 

 

Frådeling av to hyttetomter med påståande hytter i Eikedal.. 

 

Det er motteke søknad om deling av to hyttetomter med påståande hytter på Gnr.34, Bnr. 4 i 

Eikedal. 

 

Frist for nabovarsel er gått ut, og det er kome ein merknad til tiltaket. Denne går på at det er usikre 

grenser mellom eigedomane. Vår oppmålingsingeniør har svara på denne klaga, og evt. feil i 

grensene vil verta tekne opp under kartforretninga for parsellane. 

 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

 

Arealet ligg i eit område som i kommuneplanen er sett av til hyttebygging med krav om 

reguleringsplan. Reguleringsplanarbeidet er sett i gang og den omsøkte delinga vil ikkje vera til 
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hinder for planarbeidet. Parkeringsplass til dei omsøkte parsellane må sikrast i reguleringsplanen 

som er under arbeid. 

 

Landbruksavdelinga har hatt saka til uttale og har ikkje merknader til tiltaket. 

65 av 99



66 av 99



 

________________________________________________________________  
 

Fra:   Kai Morten Kleivane  

Sendt: 10.04.2012  

Til:   Arkiv  

Kopi:    

Emne:  VS: EIKEDAL HYTTEGREND  

________________________________________________________________  
 
 
 Hei 
Kan de legga denne inn på sa12/219? 
 
Kai M. 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Kai Morten Kleivane  
Sendt: 10. april 2012 08:27 
Til: 'Vidar Grindheim Norcert' 
Kopi: Kenth Paul Opheim; John Inge Sandvik; 'Otto Thillmann' 
Emne: SV: EIKEDAL HYTTEGREND 
 
Hei 
 
Kommunen si oppgåve innanfor eigedomsrett er å kartlegge og merke grenser på oppdrag frå 
grunneigarar innanfor dei rammene som er sett i lovverket. Kommunen kan ikkje rette kartet utan at det er 
halde oppmålingsforretning. Grunneigarane har full disposisjonsrett over sine eigne grenser, matrikkelen 
har derfor til ei kvar tid ikkje betre kvalitet enn det grunneigarane bestemmer.   
Viss de meiner at det er så store feil i kartet at dei omsøkte frådelingane ikkje kan gjennomførast bør dette 
takast opp med naboen (Ålvik ferieheim/Ålvik Bygg). Viss dette er tilfellet må det kanskje haldast ein eigen 
forretning å få klarlagt grensene, gjeld det små endringar i høve til skyldskifte vil dette verte gjort når 
frådelingsforretninga eventuelt vert halden. 
Kommunen kjem derfor til å fortsette handsaminga av frådelingssakene, men det vil sjølvklart hjelpe 
sakshansamar viss de som nabo sender inn ein meir konkret klage med eit kartutsnitt som viser kva de 
meiner er feil. 
 
Helsing 
 
Kai Morten Kleivane 
Oppmålingsingeniør 
 
Samnanger kommune 
tlf: 56587439 
 
 
 
-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Vidar Grindheim Norcert [mailto:norcert@online.no]  
Sendt: 7. april 2012 13:14 
Til: Kai Morten Kleivane; Kenth Paul Opheim 
Kopi: otto.thillmann@gmail.com 
Emne: EIKEDAL HYTTEGREND 
 
VEDK KARTGRUNNLAG  EIKEDAL 
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IFM  PLANLEGGING OG AVTALEARBEIDET SOM PÅGÅR  FOR  EIKEDAL  HYTTEGREND, REF  
ÅLVIK BYGG,  OG  PLANLEGGJAR  SI8V ING   EGIL ULVUND,  5627  JONDAL. 
 
 
 
DET ER  REGISTRERT  FEIL  ELLER  IKKJE-OPPDATERT KART MATERIALE  FOR OMRÅDET.   
 
ME VIL BE OM AT AKTØRAR FÅR SISTE OPPDATERT VERSJON  IHT  MATRIKKEL, AT DETTE 
BLIR LASTA  NED  TIL NY VERSJON AV  GRUNNLAGS KART FOR OMRÅDET. 
 
DETTE  GJELD OG  FRÅDELING AV  MINDRE ELDRE HYTTER  I OMRÅDET  34\19  OG  34\192,  
REG PÅ ÅLVIK EIGEDOM , 
MEN SOM ETTER KART STÅR  DELVIS PÅ   34\19. 
 
 
ME KAN DIFOR IKKJE  AKSEPTERA FRÅDELING AV DESSE INNTIL RETTE KARTGRUNNLAG LIGG 
FØRE. 
 
 
REIDUN OG VIDAR GRINDHEIM 
5600  NORHEIMSUND 
 
 
**************************************************************************** 
                   Denne e-post har blitt skannet av Comendo Norge AS 
    This e-mail has been scanned for viruses by http://www.comendo.no 
**************************************************************************** 
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SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

1 

       

 

Informasjonsnotat / orientering 
 

Til:  

John Inge Sandvik 
           

 

Frå: 
Jorunn Kårvatn 

 

 

DELINGSSAK GBNR 34/4 

UTTALE FRÅ LANDBRUK 

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

12/219/12/2360/LAN/JK  GBNR-34/4 10.05.2012 

 

 

Gbnr. 34/4 er ein liten landbrukseigedom på totalt 126,5 dekar som ligg i Eikedalen på 

kvamskogen. 

 

Eigedomen er delt i fire teigar. Ein av teigane har 10 dekar skog, men det ligg 5 eldre hyttar 

der. To er frådelt tidlegare utan klåre grensar, medan no er det søkt om å få dele frå 2 hyttar 

med tilhøyrande tomt. 

 

I kommuneplanen er området avsett til framtidig fritidsbebyggelse. 

 

Landbruk har ingen merknad i saka. 
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SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  John Inge Sandvik  Arkivkode:  GBNR-24/139 

Arkivsaksnr: 12/275    Løpenr:  12/2387 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

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

Naturutvalet 30.05.2012 028/12 JIS 
    

    
    

    

 

 

DELINGSSAK GBNR 24/139 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Med heimel i plan og bygningslova §19 – 2 vert det gjeve dispensasjon frå reguleringsplan av 1979 

for Gjerde, til deling av ein parsell frå Gnr. 24, Bnr.139. 

 

Med heimel i plan og bygningslova § 20-1 m, vert det gjeve delingsløyve av ein parsell frå Gnr.34, 

Bnr.139 på Gjerde. 

 

Løyve er gjeve i samsvar med søknad av 16.04.12. 

 

Saka vert sendt Fylkesmannen, som har klagerett på vedtaket. 

___________________________________________________________________________  

 

Dokument som er vedlagt:      

Kart 

Planfagleg uttale til omdisponering av regulert jordbruksareal til bustadtomt. 

Delingssak GBNR 24/139 
                                  

                                  
                                  

 

Dokument som ikkje er vedlagt: 

(slett denne teksten dersom du ikkje viser til dokument som ikkje er vedlagt)  

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 

 

Deling av ein parsell på Gnr.24, Bnr. 139 på Gjerde. 

 

Det er kome søknad om deling av ein parsell frå Gnr.24, Bnr.139 på Gjerde. Varsla naboar har 

kryssa av for at dei samtykkjer i tiltaket. 
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Den omsøkte parsellen ligg i eit område som i reguleringsplanen frå 1979 er avsett til jordbruk. 

Sjølv om arealet er sett av til jordbruk, er det på reguleringsplanen teikna inn bustader som også er 

nummererte. I kommuneplanen sin arealdel, frå 2004, er området sett av til bustadbygging. Bnr. 139 

vart i 1984 delt frå og er i dag ikkje ein del av landbrukseigedomen.  

Då reguleringsplan frå 1979 framleis er gjeldande,  må det gjevast dispensasjon frå denne til deling.  

 

Vurderingar og konsekvensar:  

 

I seinare tid er det gjort omreguleringar i nærleiken, for bygging av skule og barnehage, og arealet 

ligg i dag inneklemt mellom bygningar og vegar. 

 

Landbruksavdelinga har skrive uttale til søknaden og har ikkje merknader. 

 

Planavdelinga skriv i si uttale at det vil vera positivt med fortetting i området og at det er 

tilstrekkeleg med friareal i og i nærleiken av dette bustadområdet.  
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SAMNANGER KOMMUNE 
Teknisk eining 

 

1 

       

 

Informasjonsnotat / orientering 
 

 

Frå: 
Ragnhild Lønningdal 

 

 

PLANFAGLEG UTTALE TIL OMDISPONERING AV REGULERT 

JORDBRUKSAREAL TIL BUSTADTOMT. 

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

12/275/12/2027/TEK/RLØ  GBNR-24/139 24.04.2012 

 

 

Det er søkt om dispensasjon frå reguleringsplan for Gjerde frå 1978, der arealet er sett av til 

jordbruk. Eigedomen 24/139 på om lag 1 daa vart delt i frå hovudbruket i 1984, denne vert no 

søkt delt i to. Teigen har ingen bygningar, og er eit ope grønt areal inneklemt mellom 

bygningar og veg. Planavdelinga er ikkje kjend med den faktiske bruken av arealet. Skule og 

barnehage ligg rett i nærleiken og det er positivt med fortetting av bustader i dette området. 

Ein kunne eventuelt sett for seg ei omregulering til friområde, men det vert vurdert å vera 

tilstrekkeleg friareal i og i nærleiken av dette bustadområdet. 
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SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

1 

       

 

Informasjonsnotat / orientering 
 

Til:  

John Inge Sandvik 
           

 

Frå: 
Jorunn Kårvatn 

 

 

DELINGSSAK GBNR 24/139 

UTTALE FRÅ LANDBRUK 

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

12/275/12/2359/LAN/JK  GBNR-24/139 10.05.2012 

 

 

Gbnr. 24/139 er eit fulldyrka areal på 2 dekar. 

 

Det er søkt om å dele arealet i to. 

 

I ein eldre reguleringsplan er området avsett til LNF, men i gjeldande kommuneplane er 

området gult og avsett til bustader. 

 

Arealet ligg mellom bygningar og veg og det vert ei fortetting av eit etablert bustadområde. 

 

Landbruket har ingen merknad i saken. 
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SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  John Inge Sandvik  Arkivkode:  GBNR-18/2 

Arkivsaksnr: 12/270    Løpenr:  12/2389 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

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

Naturutvalet 30.05.2012 029/12 JIS 
    

    
    

    

 

 

DELINGSSAK GBNR 18/2 - HEIANE 25 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Med heimel i Plan og bygningslova § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå kommuneplanen til 

deling i LNF-område. 

 

Med heimel i Plan og bygningslova § 20-1 m vert det gjeve delingsløyve for ein parsell på ca. 

500m2, parsellen skal nyttast som tileggsareal til bnr.31. 

 

Delinga vert godkjent etter jordlova §12. 

 

Saka vert sendt Fylkesmannen som har klagerett på vedtaket. 

___________________________________________________________________________  

 

Dokument som er vedlagt:      

Søknad om dispensasjon- delingssak i LNF område. 

Situasjonskart 

Delingssak GBNR 18/2 - Heiane 25 
                                  

                                  
                                  

 

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 

 

Søknad om deling av ein parsell på ca. 500m2 frå Gnr.18 Bnr. 2. Parsellen skal nyttast som 

tilleggsareal til bnr.31. 

 

Det er motteke søknad om deling av ein parsell på ca. 500m2, frå Gnr. 18, Bnr. 2 på Reistad, 

parsellen skal nyttast som tilleggsareal til bnr.31. Varsla naboar har kryssa av for at dei samtykkjer i 

tiltaket. 

 

75 av 99



2 

Parsellen ligg i LNF-område og det er søkt om dispensasjon for frådeling. I søknaden skriv søkjar at 

delar av parsellen i dag vert nytta som veg og parkering for bnr.31 og at dei ynskjer å få grenser 

som føl terrenget på ein naturleg måte. 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

Landbruksavdelinga skriv i si uttale at området er definert som skog  i Skog og Landskap sitt 

gardskart, men ved synfaring viser det seg at arealet i hovudsak består av fjell i dagen. Parsellen 

grensar ikkje til dyrka mark og vil ikkje føra til ulemper for landbruksdrift i området. 

Delinga kan godkjennast etter jordlova §12. 

 

Det er ikkje særlege problemstillingar i høve til plb.  
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SAMNANGER KOMMUNE 
«Soa_Navn» 

 

1 

       

 

Informasjonsnotat / orientering 
 

 

Frå: 
Jorunn Kårvatn 

 

 

DELINGSSAK GBNR 18/2 - HEIANE 25 

UTTALE ETTER JORDLOVA § 12 

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

12/270/12/2357/LAN/JK  GBNR-18/2 10.05.2012 

 

 

Gbnr. 18/2 har 21,3 dekar dyrka mark, 1,2 dekar beite, 115,4 dekar skog og 10 dekar anna 

markslag. Totalt har eigedomen 147,9 dekar. Det er ikkje sjølvstendig drift på bruket, men eit 

nabobruk haustar jordbruksarealet. 

 

Det er søkt om å dele ifrå eit areal på omtrent 500 kvm² som skal seljast som tilleggsareal til 

nabotomta, gbnr.18/31. 

 

I kommuneplanen er arealet avsett til LNF. 

 

Jordlova § 12 seier om deling; 

”Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller 

deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det 

mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for 

arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet.” 

 

 

Arealet som er søkt frådelt er definert som skog i Skog og Landskap sitt gardskart. Synfaring 

viser at arealet har noko få tre og lyng, men det er i hovudsak fjell i dagen.  

Arealet er godt arrondert.  

 

Arealet grensar ikkje til dyrka mark. 

Ei deling vil ikkje føre til ulemper for drift på bruket eller for landbruksdrift i området. 

 

Delinga kan godkjennast etter jordlova § 12  
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SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  Jana Sandvik  Arkivkode:  GBNR-44/3 

Arkivsaksnr: 12/311    Løpenr:  12/2368 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

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

Naturutvalet 30.05.2012 030/12 JB 
    

    
    

    

 

 

MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR ETABLERING AV KONTORRIGG. GBNR 44/3 

OG 15 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Med heimel i plan- og bygnings loven §§ 19-3 og 11-8 vert det gjeve dispensasjon for etablering av 

kontorrigg på gbnr. 44/3. 

___________________________________________________________________________  

 

Dokument som er vedlagt:      

Søknad om dispensasjon 

Svar på søknad om midlertidig kontorrigg og midlertidig avkjøyrsle 

Kart 

Gjenpart av nabovarsel 

Byggherre brakke 
                                  

                                  
                                  

 

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 

Saka gjeld midlertidig dispensasjon for etablering av kontorrigg p gbnr. 44/3 på Gaupholm som skal 

brukast i samband med anleggsarbeida til prosjekt Tunnel bak Tysse.   

 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

 

Planstatus: 

Tiltaket ligg i LNF-område, og er i strid med kommuneplan. Difor er det søkt om dispensasjon i 

denne konkrete saka for å kunne byggja. 

 

Nabovarsel: 

Tiltaket er nabovarsla. Det ligg ikkje føre nokon merknadar frå naboar. 
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Statens vegvesen har følgjande grunngjeving for å få dispensasjon: 

 

 
 

Ulemper: 

 Tiltaket ligg i LNF-område. 

 

Vurdering av miljøkonsekvensar: 
 

Administrasjon vurderer at det ligg føre ”særleg” grunnar for å gje dispensasjon. Tiltaket skal 

plasserast på den omsøkte eigedomen midlertidig, og fjernast så snart byggearbeidet er utført.  

Etter ei samla vurdering er administrasjon innstilt på å gje dispensasjon frå arealdel for 

kommuneplan og pbl § 11-6, og meiner at bygging av kontorrigg ikkje vil ha vesentlege 

arealmessige følgjer.  

 

Administrasjonen kan ikkje sjå at regionale eller lokale miljøvernomsyn vert skadelidande om det 

vert gjeve midlertidig dispensasjon i denne saka. 
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SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  Jana Sandvik  Arkivkode:  GBNR-19/5 

Arkivsaksnr: 12/274    Løpenr:  12/2418 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

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

Naturutvalet 30.05.2012 031/12 JB 
    

    
    

    

 

 

DISPENSASJONSSAK. INSTALLASJON AV VASSKLOSETT MED AVLØP TIL 

SLAMAVSKILJAR OG INFILTRASJONSGRØFT. GBNR 19/5 - BYGDAVEGEN 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 vert det gjeve dispensasjon til installering av vassklosett 

med slamavskiljar og infiltrasjonsgrøft på gbnr. 19/5. 

___________________________________________________________________________  

 

Dokument som er vedlagt:      

Søknad om dispensasjon - utsleppsløyve gbnr 19/5 

Søknad om utslippstillatelse 

Gjennomføringsplan 

Søknad om ansvarsrett 

Situasjonskart 
                                  

                                  
                                  

 

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 

 

Skal gjeld installering av vassklosett med slamavskiljar og infiltrasjonsgrøft på gbnr. 19/5. 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

 

Kommunen har motteke søknad om installasjon av vassklosett med slamavskiljar og 

infiltrasjonsgrøft.  

 

Planstatus: 

Eigedomen ligg delvis i LNF-område, delvis i LNF-område med vekt på landbruk, og er i strid med 

kommuneplanen sin arealdel. 
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Nabovarsel: 

Tiltaket er ikkje nabovarsla. Administrasjon vurderer at det kan gjevast fritak frå å varsla naboar i 

denne konkrete saka pga. at andre sine interesse er ikkje omfatta av arbeidet, jf. Pbl. § 21-3. 

 

Uttale frå plan: 

 

Først i søknaden er det skrive slamavskiljar og sandfiltergrøft, seinare står det fleire gonger 

infiltrasjonsgrøft, samt illustrasjon av slik. Me går difor ut i frå at det første er feil. 

 

Grunnundersøking er gjennomført av fagkyndig som kom fram til at staden høver for 

infiltrasjonsgrøft. 

 

Området fritidsbustaden ligg i er landbruksprega, og det er ikkje fare for at dette tilskotet fører til 

meir eutrofiering av den nærliggjande bekken. Det vert såleis stilt reinsekrav etter 

forureiningsforskrifta § 12-8 c: 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5. 

 

 

Administrasjonen har vurdert søknaden, og finn å kunna gje dispensasjon for utslepp og etablering 

av slamavskiljar og infiltrasjonsgrøft med reinsegrad etter Forskrift om forurensning § 12-8 c 

utsleppsstad utan fare for eutrofiering: 60 % reduksjon av fosfor og 70 % reduksjon av BOF5. 

 

 

 

91 av 99



92 av 99



93 av 99



94 av 99



95 av 99



96 av 99



97 av 99



98 av 99



99 av 99


	Møteinnkalling
	Sakliste
	022/12 - Faste saker
	023/12 - Områdeplan for Bjørkheimsområdet
	024/12 - Dispensasjonssak - Riving av og etabl. av uthus GBNR 8/22
	Ang. riving av uthus
	Situasjonskart
	Teikning
	Bilde

	025/12 - Vedtak av reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Frølandsvatnet FV 7
	Kommentarer til merknader til reguleringsplan
	FMHO
	Bergen Sjøfartsmuseum
	NVE
	HFK
	Elfrid Blomdal
	Ove Totland
	Vedlegg/ kart
	Bjørg Herland
	Gudveig Tysseland
	Vedlegg/ Kart

	026/12 - Delingssak - GBNR 16/4 Liavegen
	Følgebrev til søknad
	Kart
	Planfagleg uttale til frådeling av bustadhus
	Utsnitt av reguleringsplan Øvre Kvernes
	Delingssak GBNR 16/4 Liavegen

	027/12 - Delingssak GBNR 34/4
	Kart
	Eikedalen Hyttegrend
	Delingssak GBNR 34/4 - Uttale frå landbruk

	028/12 - Delingssak GBNR 24/139
	Kart
	Planfagleg uttale til omdisponering av regulert jordbruksareal

	029/12 - Delingssak GBNR 18/2 Heiane 25
	Søknad om dispensasjon - delingssak i LNF område
	Situasjonskart
	Delingssak GBNR 18/2 - Uttale frå landbruk

	030/12 - Midlertidig dispensasjon for etablering av kontorrigg GBNR 44/3 og 15
	Søknad om dispensasjon
	Svar på søknad om midlertidig kontorrigg og midlertidig avkjørsle...
	Kart
	Gjenpart av nabovarsel
	Byggherre brakke

	031/12 - Dispensasjonssak. Installasjon av vassklosett med avløp til ...
	Søknad om dispensasjon
	Søknad om utslippstillatelse
	Gjennomføringsplan
	Søknad om ansvarsrett
	Situasjonskart




