
 

SAMNANGER KOMMUNE 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
_________________________________________________________________________ 

 

Utval: Naturutvalet    

Møtedato: 27.11.2013  

Møtetid: 15:00 -  15.30      

Møtestad:  Kommunehuset    

_________________________________________________________________________ 

 

 

Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer.  

 

Desse medlemene møtte ikkje: I staden møtte: 

Jon Magne Bogevik 

Heidi Gjerde  

Øyvind Strømmen 

Anja Marken 

Gunnar Bruvik  

Gunnveig Loe 

Janne Drevsjø 

Arild Røen 

 

Andre som var til stades på møtet: 

Rådmann og leiar av teknisk eining 

 

Møteleiar: Vidar Tveiterås 

Møtesekretær:  Tone Ramsli 

 

Merknader: Nestleiar Vidar Tveiterås leia møtet sidan leiaren ikkje var til stades.   

 

 

Utvalet sitt kvarter  Monica Tjønna (Sp) viste til at det på førre møte i 

naturutvalet vart gitt ei grundig orientering frå teknisk 

om status for vegar og vatn og avløp. Orienteringa tok 

relativ lang tid. Ho ba om at det for framtida vert teke 

med i innkallinga om tilhøve som har betydning for 

lengda på møte. Det vart og bedt om at det vart gitt 

varsel før møtet dersom det vert synfaring.  

Rådmannen vil innarbeida dette i rutinane for 

innkalling m.m. 

Arild Røen (H) viste til informasjon om at det no 

var høve til å søkja om å få etablert mindre 

vinmonopol i kommunane. Han ønskte vinmonopol på 

Bjørkheim, og han lurte på om kommunen har planar 

om å senda søknad. 

Rådmannen orienterte om at kommunen var i dialog 

med vinmonopolet i førre kommunestyreperiode. Då 

ordninga med mindre vinmonopol ikkje lenger var eit 

alternativ, vart førespurnaden frå Samnanger om 

etablering av vinmonopol ikkje realitetshandsama. 



Rådmannen ga uttrykk for at dersom administrasjonen 

skulle arbeida med denne saka no, bør det koma signal 

frå sittande kommunestyre. 

 

 

 



 

 

 

Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær:  

 

 

 

Tysse, 13.12.2013 

 

 

 

 

Underskrift utvalsleiar  Underskrift møtesekretær 

 

 

 



 

Desse sakene vart handsama: 

 

SAKLISTE 

 
Saker til handsaming på møtet 

Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 

066/13 13/721 Faste saker   

067/13 13/545 Delingssak gnr 30 bnr 6, Langeland   

068/13 13/584 Delingssak GBNR 34/37 - Eikedal   

069/13 13/86 Dispensasjon for garasje i LNF-område på 

GBNR 32/100,101. Kvittingen. 

  

 

 

 

 



 

SAKNR. 066/13 

FASTE SAKER 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

 

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent 

 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

27.11.2013 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet:      

Utvalet sitt kvarter:  

Monica Tjønna (Sp) ba om at det var laga rutinar for innkalling om varsling dersom det vart 

førehava andre saker enn dei som var sett opp som formelle saker.  

Arild Røen (H) viste til ny ordning for vinmonopol der det var mogleg å få etablert eit 

vinmonopol med mindre utval og kortare opningstid.  

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.  

 

NAT-066/13 VEDTAK: 

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent 

 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering 

 

 

SAKNR. 067/13 

DELINGSSAK GNR 30 BNR 6, LANGELAND 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

 

Med heimel i Plan- og bygningslova §19-2 vert det gjeve dispensasjon til deling i LNF-område av 

ein parsell på ca. 1000m
2 , 

med påståande bustadhus, frå Gnr.30, Bnr.6 på Langeland. 

 

Med heimel i Plan- og bygningslova §21-1m vert det gjeve delingsløyve for ein parsell på ca. 

1000m
2  

med påståande bustadhus, frå Gnr. 30, Bnr.6 på Langeland. 

 

Med heimel i Jordlova §9 vert det gjeve løyve til omdisponering frå jordbruksareal til bustadareal.  

 

Med heimel i Jordlova § 12 vert det gjeve delingsløyve for ein parsell på ca. 1000m
2
, med 

påståande bustadhus på Gnr.30, Bnr.6. på Langeland. 

 

 

Saka vert sendt Fylkesmannen, som har klagerett på vedtaket,  for klagevurdering. 

 

 

 

27.11.2013 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet:      

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.  

 



NAT-067/13 VEDTAK: 

Med heimel i Plan- og bygningslova §19-2 vert det gjeve dispensasjon til deling i LNF-område av 

ein parsell på ca. 1000m
2 , 

med påståande bustadhus, frå Gnr.30, Bnr.6 på Langeland. 

 

Med heimel i Plan- og bygningslova §21-1m vert det gjeve delingsløyve for ein parsell på ca. 

1000m
2  

med påståande bustadhus, frå Gnr. 30, Bnr.6 på Langeland. 

 

Med heimel i Jordlova §9 vert det gjeve løyve til omdisponering frå jordbruksareal til bustadareal.  

 

Med heimel i Jordlova § 12 vert det gjeve delingsløyve for ein parsell på ca. 1000m
2
, med 

påståande bustadhus på Gnr.30, Bnr.6. på Langeland. 

 

 

 

Saka vert sendt Fylkesmannen, som har klagerett på vedtaket,  for klagevurdering. 

 

 

SAKNR. 068/13 

DELINGSSAK GBNR 34/37 - EIKEDAL 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Med heimel i plan- og bygningslova § 20-1 m og 26-1 vert det gjeve frådelingsløyve for ein parsell 

på ca. 220 m2.  

 
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. 

 

 

 

27.11.2013 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet:      

Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.  

 

NAT-068/13 VEDTAK: 

Med heimel i plan- og bygningslova § 20-1 m og 26-1 vert det gjeve frådelingsløyve for ein 

parsell på ca. 220 m2.  

 
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. 

 

 

SAKNR. 069/13 

DISPENSASJON FOR GARASJE I LNF-OMRÅDE PÅ GBNR 32/100,101. KVITTINGEN.  

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 19-2 og 11-6 vert det gjeve dispensasjon for garasje på 

gbnr. 32/100, 101. 

 

 

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. 

 

 

 

27.11.2013 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet:      

Monica Tjønna (Sp) sette fram slikt framlegg som vart samrøystes vedteke: 

Saka utsettes til møte 09.12.13 og det vert foreteke synfaring da. 

 

NAT-069/13 VEDTAK: 

Saka utsettes til møte 09.12.13 og det vert foreteke synfaring da. 
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