
 

SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
_________________________________________________________________________ 

 

Utval: Naturutvalet    

Møtedato: 30.05.2012  

Møtetid: 15:00 -   19.30     

Møtestad:  Kommunehuset    

_________________________________________________________________________ 

 

 

Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer.  

 

Desse medlemene møtte ikkje: I staden møtte: 

  

 

Andre som var til stades på møtet: 

Ordførar, rådmann og einingsleiar teknisk  var med under heile møte. Planleggjar var med 

under sakene 23 – 24/11. 

Ass. Rådmann var med under sak 22.  

 

Merknader: 

 

 

Orienteringar/meldingar:  Det vart orientert om utskriving av gebyr for påpeiking 

av ulovleg bygg.  

Utvalet sitt kvarter Avkjørsle Sandvik grendahus 

Dokument utlevert i møtet:  Nytt plankart for Bjørkheim med administrasjonen sine 

endringsforslag innteikna. Merknad frå Bjørkheim 

senter i sak 23/12 

 

 

 

 

Evt. merknader til protokollen må sendast Samnanger kommune innan 3 dagar. 

 

 

 

Tysse, 20.06.2012 

 



 

Desse sakene vart handsama: 

 

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 

  

 

 

 

 



 

SAKNR. 022/12 

FASTE SAKER 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

 

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent 

 Protokollen frå førre møte vert godkjent 

 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

30.05.2012 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet:      

Monica Tjønna (Sp) hadde merknader til protokollen frå førre møte då det står under 

handsaming av saka i sak 9/12 at vedtaket var samrøystes men at 2 røysta mot. 

 

Bodil Øpstebø (Krf) ga uttrykk for at det var vanskeleg å få god nok oversikt i saker med 

masse vedlegg. Ein måte å betre på dette er at store kart m.m. også vert sendt pr e-post.   

Heidi Gjerde (Ap) ga uttrykk for det same.  

 

Leiaren – Øyvind Strømmen (Bl) ba om tilslutning til at sak 23 vart teke til slutt i møte. 

Utvalet slutta seg samrøystes til dette.  

 

Vidar Tveiterås (Ap) ba under utvalet sitt kvarter om informasjon om mogleg søknad frå 

grendalaget i Sandvik om endra/utvida avkøyrsle m.m.  

Rådmannen orienterte om at det har vore førespurnad frå grendalaget om bygging/utviding av 

avkøyrsle m.m. Sakshandsamar i kommunen orienterte søkjaren om at sidan tiltaket omfatta 

omdisponering av areal i LNF-området i arealplanen må det fremjast ein dispensasjonssøknad 

før ein evt. byggjesøknad kan handsamast. Slik søknad er ikkje kome.  

 

Administrasjonen v. leiar av teknisk eining orienterte om påpeiking av ulovleg bygg for ein 

eigedom i strandsona. Påpeikinga gjeld fleire tilhøve. Ut frå gebyrregulativet skal det 

utskrivast gebyr for kvart av tiltaka som vert påpeika. Teknisk sjef har fullmakt til å setja 

gebyret ned dersom han finn det riktig. Ved ulovleg bygging vil utbyggjar få opplyst at han 

kan søkja om å få retta opp i dei ulovlege tilhøva. Det skal då betalast gebyr for å få handsama 

slik søknad. Etter ei samla vurdering vil administrasjonen krevja eitt gebyr for påpeikinga av 

dei ulovlege tilhøva. 

Naturutvalet hadde ikkje merknader til denne avgjerda.   

  

NAT-022/12 VEDTAK: 

Protokollen frå førre møte vart godkjend med rettinga frå Tjønna.  

Utvalet tok merknaden frå Øpstebø/Gjerde om utsending i komplekse saker til etterretning. 

Utvalet godkjende innkallinga og saklista med endringa frå Strømmen.  

Delegerte vedtak/referatsaker vart tekne til orientering.  

 

 

 

 

 

 



SAKNR. 023/12 

OMRÅDEPLAN FOR BJØRKHEIMSOMRÅDET 

 

 

 

 

  

30.05.2012 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet:      

Planleggjar og ass. rådmann gjekk i møte gjennom merknadane med kommentarar frå 

administrasjonen, og det vart gitt kommentarar/stilt spørsmål frå utvalsmedlemmane 

undervegs i gjennomgangen. Nytt plankart vart vist og seinare delt ut til medlemmane. På det 

nye plankartet er dei merknadane som administrasjonen har tilrådd å ta omsyn til teikna inn.  

Det vart orientert om at det skal vera eit møte mellom kommunen og fylkesmannen 14.06.12 

for å få avklara spørsmål om byggjehøgd for bustadene på Klubben. Leiaren i naturutvalet 

treng fullmakt frå utvalet.  

 

Utvalet var på synfaring på området.  

  

NAT-023/12 VEDTAK: 

Saka vil verta handsama i møt 5.6.2012. 

 

SAKNR. 024/12 

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.  

 

 

 

30.05.2012 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet:      

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.  

 

NAT-024/12 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.  

 

SAKNR. 025/12 

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS 

FRØLANDSVATNET - FV 7 

 

 

 

 

 

30.05.2012 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet:      

 

 



Monica Tjønna (Sp) sette på vegne av heile utvalet fram slikt framlegg til vedtak: 
Samnanger kommune godkjenner framlegg til reguleringsplan for gang- og 
sykkelveg langs Frølandsvatnet, med endringar som vist i siste del av 
saksutgreiinga. 
 
Naturutvalet ber administrasjon om økonomisk dokumentasjon på kostnad og 
plassering av mulig busslomme i nærheten av Straumsbrua. Kommunestyret fatter 
endeleg vedtak etter at dette er gjort rede for. 
  

 

Framlegget vart samrøystes vedteke.  

  

NAT-025/12 VEDTAK: 

Samnanger kommune godkjenner framlegg til reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs 

Frølandsvatnet, med endringar som vist i siste del av saksutgreiinga. 

 

Naturutvalet ber administrasjon om økonomisk dokumentasjon på kostnad og plassering av 

mulig busslomme i nærheten av Straumsbrua. Kommunestyret fatter endeleg vedtak etter at 

dette er gjort rede for. 

 

 

SAKNR. 026/12 

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. 

 

 

 

 

 

30.05.2012 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet:      

Framlegget vart samrøystes vedteke. 

 

NAT-026/12 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. 

 

 



SAKNR. 027/12 

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. 

 

 

 

30.05.2012 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet:      

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. 

 

NAT-027/12 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. 

 

SAKNR. 028/12 

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. 

 

 

 

30.05.2012 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet:      

Eit medlem hadde permisjon under røystinga i denne saka.  

 

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.  

 

NAT-028/12 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. 

 



SAKNR. 029/12 

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. 

 

 

 

30.05.2012 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet:      

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.  

 

NAT-029/12 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. 

 

SAKNR. 030/12 

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. 

 

 

 

30.05.2012 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet:      

Rådmannen gjorde framlegg om at framlegg til vedtak vart endra ved at mellombels vart sett 

inn føre kontorrigg. 

Med denne endringa vart framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.  

 

NAT-030/12 VEDTAK: 

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

etablering av mellombels kontorrigg på gbnr. 44/3.

 

 



SAKNR. 031/12 

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. 

 

 

 

30.05.2012 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet:      

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke. 

  

NAT-031/12 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. 



9 

 

 

 

 

 


