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SAKSGANG 

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

Naturutvalet 11.09.2012 061/12 JIS 
    

    
    

    
    

    
    

    

    
    

 

 

KLAGE PÅ DELINGSSAK- GNBR 16/4 - LIAVEGEN 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Samnanger kommune finn ikkje at det ligg føre særlege grunnar for å imøtekoma klaga på 

delingssak på Gnr.16, Bnr.4. 

 

Vedtaket i sak 26/12 i Naturutvalet vert stadfesta. 

 

Saka vert sendt Fylkesmannen for endeleg avgjerd. 

___________________________________________________________________________  

 

Dokument som er vedlagt:      

Klage på vedtak i delingssak GBNR 16/4 - Liavegen 

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: 

Klage på vedtak i delingssak på Gnr.16, Bnr.4  

 

Det er motteke klage på vedtaket i delingssak på Gnr.16, Bnr.4  (Sak 026/12 i Naturutvalet). 
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Saka vart handsama 05.06.12 i Naturutvalet, og det vart gjeve avslag på søknaden. 

 

  

Klagar skriv i brevet sitt at dei sendte inn forslag om å plassera to tomter i området i samband med 

Kystsoneplanen, dette med tanke på at området var svært teneleg til dette formålet.  

 

I saka sist vart det frå sakshandsamar si side tolka slik at det kunne koma fleire søknader i området. 

Klagar presiserar no at det er snakk om ein tomt, som skal vera til dottera som bur i Os og som 

ynskjer å flytta heim att til Samnanger. 

 

Vegen til tomta er tenkt plassert mellom beiteområde og slåttemark, og den vil vera til nytte for 

gardsdrifta og for vidare rydding av beite. 

 

Klagaren ynskjer også å styrkja busetnaden i grenda med å få yngre folk til å flytta til. 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

 

Sakshandsamar har diskutert saka med planansvarleg og landbruk, og me kan ikkje sjå at det er 

kome inn vesentlege nye argument i saka som er av ein slik karakter at dei må forståast som særlege 

grunnar. Ut frå dette vert vedtaket i naturutvalet sak 26/12 oppretthalde.  Bustadbygging på den 

aktuelle tomta strir både mot reguleringsplanen der føremålet er landbruk og mot bygging i 

strandsona.  

 

Samnanger kommune kjøpte i si tid gnr 16 bnr 1 som bnr 4 er delt ut frå. Føremålet med kjøpet var 

å sikra delar av den for ålmenta. Nabo ønskte også å kjøpe denne eigedomen ut frå at dei hadde 

trong for å styrkja landbruksdrifta. Staten sette derfor som vilkår ovanfor kommunen at delar av 

eigedomen skulle, etter at kommunen hadde utarbeidd reguleringsplan, seljast til den aktuelle 

naboen. Bustadbygging i det aktuelle området har ikkje på noko tidspunkt vore aktuell 

problemstilling, heller tvert om. Her skulle det vernast om landbruksdrift.  

 

Det kan og opplysast at det er sett av område til bustad i nærleiken.  
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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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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.     

 

 
 

 

Side 6 av 6


	Saksframlegg
	Vedlegg - Klage på vedtak i delingssak
	Vedlegg - Planfagleg uttale
	Vedlegg - Utsnitt av reguleringsplan
	Vedlegg - Delingssak - GBNR 16/4 - Liavegen




