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SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  Jana Sandvik  Arkivkode:  GBNR-19/7 

Arkivsaksnr: 12/535    Løpenr:  12/4437 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

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

Naturutvalet 11.09.2012 057/12 JB 
    

    
    

 

 

DISPENSASJONSSAK. CARPORT. GBNR. 19/7 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 og grunngjeving i saksvurderinga vert det gjeve 

dispensasjon for etablering av carport på ca. 70m2. på gbnr. 19/7. 

 
Vedtaket kan pålagast til kommunen, jf. Lov om offentleg forvaltning. 

Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen De mottok vedtaket. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. 

Klagen skal sendast skriftleg til etaten som har gjort vedtaket. I klagen skal det gå fram kva som vert påklaga (vedtaket) 

og kva som er endringar De som part ynskjer. Klagen skal grunngjevast. 

 

 

Gebyr: 

Sakshandsamingsgebyr er fastsett I samsvar med kommunen sitt gebyrregulativ. Det vert sendt 

faktura til tiltakshavar. 

1.2 Dispensasjon  1.605,-kr. 

 

 

___________________________________________________________________________  
                                  

Dokument som er vedlagt:      

Søknad om bygging av åpen garasje over eksisterende oppstillingsplass for bil 

Gjenpart av nabovarsel 

Skisser og teikningar 
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Kva saka gjeld: 

 

Saka gjeld oppføring av carport på gbnr. 19/7. 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

 

Planstatus: 

Tiltaket ligg i LNF-område, og er i strid med arealdel for kommuneplanen for Samnanger 

kommunen. 

 

Nabovarsel: 

Tiltaket er nabovarsla. Det ligg ikkje føre nokon merknader frå naboar.  

 

Kommunen har motteke søknad om oppføring av ein carport på ca. 70m2 på gbnr. 19/7.  

Eigedomen der tiltaket skal oppførast er privatisert, og bebygd frå før.  

 

Føremoner: 

 

 Tiltaket vil ikkje komme i konflikt med allmenta, natur- og friluftsinteresser, som 

kommuneplanen er meint å ivareta. 

 Tomta er allereie bygd med bustad og tiltaket vil ikkje medføre terrenginngrep. 

 

 

Ulemper: 

 

 Tiltaket er i strid med arealdel i kommuneplanen.  

 

Ut frå omsyna som arealdelen av kommuneplanen skal ivareta, kan me ikkje sjå at det er tilhøve 

som taler mot ein dispensasjon slik det er søkt om. Tiltaket medfører ein forsiktig utviding av 

eksisterande bygg, og vil ikkje endre dagens situasjon på ein slik måte at det vil vere til hinder for 

relevante samfunnsinteresser. 

Carporten er av ein moderat storleik i forhold til eksisterande bygningsmasse. 

Tomta er allereie bygd med bustad og privatisert. Administrasjon kan ikkje sjå at oppføring av ein 

carport her skal skape negativ verknad på omgjevnader. 

Tiltaket vil ikkje komme i konflikt med landbruksdrift, kulturlandskapet, miljøet eller andre 

interesser kommunen er meint å ivareta, og at regionale eller lokale miljøveromsyn vert 

skadelidande om det vert gjeve dispensasjon i denne saka.  
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