
 

SAMNANGER KOMMUNE  
 

  

 

MØTEPROTOKOLL 
_________________________________________________________________________ 

 

Utval: Naturutvalet    

Møtedato: 02.07.2015  

Møtetid: 15:00 -  15:25     

Møtestad:  Kommunehuset    

_________________________________________________________________________ 

 

 

Av 7 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer.  

 

Desse medlemene møtte ikkje: I staden møtte: 

Øyvind Strømmen (Bl) 

Jon Magne Bogevik (Frp) 

Arild Røen (H) 

 

Andre som var til stades på møtet: 

Planleggar; Ragnhild Lønningdal 

 

Møteleiar: Vidar Tveiterås (Ap) 

Møtesekretær:  Ragnhild Lønningdal 

 

Merknader: 

Protokollmerknad til sak 38/15 - frå M.Tjønna (Sp) og H.Gjerde (Ap); Ved 

hastesaker av denne typen er det viktig at det i framtida blir likehandsaming; at og 

andre grunneigarar får same moglegheit. 

 

Orienteringar/meldingar:   

Utvalet sitt kvarter: Monica Tjønna (Sp) stilte følgjande spørsmål; kvifor 

60-sona frå Frøland retning Eikedalen er blitt 

permanent. Likeeins kvifor den nye strekninga frå 

Straumsbrua til Frøland har fått 60-sone når der også er 

etablert gang- og sykkelveg.  

 

Bodil Øpstebø (Krf); stilte då spørsmål ved kvifor 

strekninga forbi Lønnebakken ikkje kan få sett 

fartsgrensa ned frå 80 km/t.  

 

Begge ynskjer ei skikkeleg utgreiing frå Statens 

vegvesen om saka.   

Dokument utlevert i møtet:   
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Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær:  

 

 

 

Tysse, 13.07.2015 

 

 

 

 

Underskrift utvalsleiar  Underskrift møtesekretær 
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Desse sakene vart handsama: 

 

SAKLISTE 

 
Saker til handsaming på møtet 

Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 

037/15 15/510 Faste saker   

038/15 14/989 Søknad om dispensasjon frå reguleringsplan 

- Storhaugen gbnr. 18/240 
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SAKNR. 037/15 

FASTE SAKER 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

 

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent 

 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

02.07.2015 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet: Samrøystes vedteke. Utvalet sitt kvarter: Monica Tjønna (Sp) stilte 

følgjande spørsmål; kvifor 60-sona frå Frøland retning Eikedalen er blitt permanent. Likeeins 

kvifor den nye strekninga frå Straumsbrua til Frøland har fått 60-sone når der også er etablert 

gang- og sykkelveg.  

Bodil Øpstebø (Krf); stilte då spørsmål ved kvifor strekninga forbi Lønnebakken ikkje kan få 

sett fartsgrensa ned frå 80 km/t.  

Dei ynskjer ei skikkeleg utgreiing frå Statens vegvesen om saka.     

 

NAT-037/15 VEDTAK: 

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent 

 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering 

 

 

SAKNR. 038/15 

SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSPLAN - STORHAUGEN GBNR. 

18/240 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Med heimel i pbl § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå reguleringsplan for Storhaugen (2013) for 

endra plassering av tomannsbustad på gbnr. 18/240. Bustaden kan plasserast i tråd med kart dagsett 

24.06.15, utanfor byggjegrensa mot aust. Noko av friområdet FO2 og snuhammaren kan takast som 

tilleggsareal til tomt 9, dette skal kompenserast med tilsvarande areal sør og aust for friområdet, og 

inne på tomt 8 for snuhammaren.

 

 

 

02.07.2015 NATURUTVALET 

Handsaming i møtet: Framlegget frå rådmannen vart samrøystes vedteke.  

Monica Tjønna (Sp) og Heidi Gjerde (Ap) sette fram følgjande protokollmerknad: ”Ved 

hastesaker av denne typen er det viktig at det i framtida blir likehandsaming; at og andre 

grunneigarar får same moglegheit.”      

 

NAT-038/15 VEDTAK: 

Med heimel i pbl § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå reguleringsplan for Storhaugen (2013) 

for endra plassering av tomannsbustad på gbnr. 18/240. Bustaden kan plasserast i tråd med 

kart dagsett 24.06.15, utanfor byggjegrensa mot aust. Noko av friområdet FO2 og 

snuhammaren kan takast som tilleggsareal til tomt 9, dette skal kompenserast med tilsvarande 

areal sør og aust for friområdet, og inne på tomt 8 for snuhammaren. 
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