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SAKLISTE 
 

Saker til handsaming på møtet 

Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 

001/16 16/158 Faste saker   

002/16 14/321 Oppgaveoverføring til interkommunalt 

forvaltningsorgan (IFO) 

  

003/16 15/981 Dispensasjon GBNR. 19/7 - frådeling - 

Nordvika, Nordvik 

  

004/16 15/960 Søknad om dispensasjon for oppføring av 

grillhytte, GBNR 24/2 

  

005/16 15/993 Søknad om dispensasjon frå plankrav, 

GBNR 24/312 

  

006/16 15/805 Søknad om dispensasjon til frådeling av 

hytteeigedom, GnrBnr 8/4 

  

007/16 16/43 Dispensasjonsøknad, GBNR 24/8 - veg og 

mur 

  

008/16 15/66 Vedtak av plan - Øvre Eikedalen Panorama   
 

 

Tilleggssaker til handsaming på møtet 

Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 

009/16 09/659 Dispensasjon, byggjegrense mot veg, 

Bjørkheim gnr 18, bnr 209. 

  

010/16 15/902 Dispensasjon frådeling GBNR 17/5 - 

Bustadtomt 

  

 

 

 

Oversikt faste saker  

 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte 

 Delegerte vedtak/referatsaker 

 Utvalet sitt kvarter 
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Arkivsaksnr: 16/158 Løpenr:  16/927
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Naturutvalet 09.02.2016 001/16 MS

FASTE SAKER

Oversikt faste saker:

 Godkjenning av innkalling og sakliste
 Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte
 Delegerte vedtak/referatsaker
 Utvalet sitt kvarter

Oversikt delegerte vedtak/referatsaker som er meldt opp til møtet:
Arkivsak Dok.dato Dok.type Avs./mott. Tittel/innhald

12/552 07.12.2015 I Statens Vegvesen Dokument 15/241883-2 Fartshumper
fv. 136 Tysse - Gaupholm i
Samnanger kommune - Svar på
anmodning om fjerning sendt fra
Statens vegvesen

09/507 11.01.2016 X Interkommunalt samarbeid om tilsyn
med forsøpling - BIR

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent
 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering

__________________________________________________________________________
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Kenth P. Opheim Arkivkode: FA-M50, TI-&85
Arkivsaksnr: 14/321 Løpenr: 16/426
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Naturutvalet 09.02.2016 002/16 KPO

OPPGAVEOVERFØRING TIL INTERKOMMUNALT FORVALTNINGSORGAN (IFO)

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Samnanger kommune inngår eit interkommunalt samarbeid om kartlegging, tilsyn og oppfylging av
forsøpling etter lov 13. mars 1981 nr.6 om vern mot forureining og om avfall (forureiningslova).
Samarbeidet vart etablert mellom kommunene Fusa, Kvam, Osterøy, Sund, Vaksdal og BIR AS,
som driftar eit felles kontor for utføringa av oppgåvene etter forureiningslova.
Samarbeidet etablerast først som eit prøveprosjekt, med oppstart umiddelbart og avslutning
01.01.2017, med ein intensjon om å få i stand ein permanent ordning.
Kostnadane knytt til samarbeidet skal finansierast med konsulentmidlar.
___________________________________________________________________________

Dokument som ikkje er vedlagt:
(slett denne teksten dersom du ikkje viser til dokument som ikkje er vedlagt)

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Samnanger kommune har dei siste åra hatt sterkt fokus på forsøpling i kommunen. Mykje har vorte
fjerna, men det gjenstår mykje. Teknisk eining har ikkje kapasitet til å fylgje opp dette på ein
tilfredsstillande måte. Det er no forslag om at BIR får overdrege ansvaret for dette arbeidet for
samarbeidskommunane.

BIR AS etablerte eit prosjekt for å utgreia moglegheiter for eit interkommunalt samarbeid i BIR-
komunene om kommunale oppgåver etter forureiningslova. Utgreiinga har kartlagt ynskjer, behov,
krav og forventningar til eit eventuelt interkommunalt samarbeid om kommunens oppgåver etter
forureiningslova.
Som eit ledd i planlegginga, vart det hausten 2012 innhenta synspunkt frå alle eigarkommunane på
det planlagde prosjektet. Forundersøkinga synte at;
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- Kommunane er utelukkande positive til eit interkommunalt samarbeid om ein lovheimla
miljøoppgåve.

- Det er brei interesse blant kommunane for å delta i eit interkommunalt samarbeid om
miljøoppgåver.

- Det er interesse for samarbeid om fleire typar oppgåver; tilsyn med næringsavfall, tilsyn
med forsøpling (inkl. fjerning av gamle bilvrak) og tilsyn med bygg- og anleggsavfall.

- Viktige årsaker for kommunal deltaking i eit interkommunalt samarbeid er å sikra at
miljøoppgåvene vert utført med tilstrekkeleg kvalitet i utføringa.

- Det er brei interesse blant kommunane for å delta i prosjektorganisasjonen som skal utgreia
eit interkommunalt samarbeid.

-
Etter utgeiingsarbeid og dialog med BIR- kommunane, skal prosjektet tilrå ei lovheimla oppgåve
for gjennomføring av BIR i eit prøveprosjekt. Deretter skal ordninga evaluerast. Kommunestyra i
BIR- kommunane må så eventuelt vedta ein permanent oppgåveoverføring til BIR.
Prosjektet er styrt med styringsgruppe, prosjektgruppe og ein referansegruppe.

Vurderingar og konsekvensar:

Administrasjonen er svært positive til at det vert eit interkommunalt samarbeide også på dette
området. Lovverket om forureining er kompleks. Det er ikkje å venta at mindre kommunar har
tilstrekkeleg kompetanse på alle område. Det er og slik at for fleire av områda innan dette fagfeltet
er det sjeldan at det oppstår saker i kommunen. Me får dermed heller ikkje auka kunnskap gjennom
erfaring. Me ser det og som ein fordel at det er eit miljø utanføre kommunen som handterer denne
type saker.

Mange kommuner har spelt inn eit ynskje om samarbeid rundt lov om forsøpling. Eit ynskje som
administrasjonen i Samnanger kommune deler. Det er lagt til grunn at Samnanger kommune årleg
skal betala kr 50.000 med frådrag av tilskot frå fylkesmannen. Arbeidet vert i dag utført av
eksisterande personale som ein liten del av deira stilling.

Saka har vore til handsaming i NAT 21.05.14, og vart forkasta med 3 mot 2 stemmer.
Administrasjonen ynskjer å fremme saka på nytt.
Samarbeidet med dei andre kommunene i BIR området har vart i vel 1 år, og erfaringane frå
prosjektet er svært positive.
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Elena Castillo Arkivkode: GBNR-19/7
Arkivsaksnr: 15/981 Løpenr: 16/784
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Naturutvalet 09.02.2016 003/16 ECA

DISPENSASJON GBNR. 19/7 - FRÅDELING - NORDVIKA, NORDVIK

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 19-2 og 11-6 vert det gjeve dispensasjon til deling i LNF-
område av ein parsell på ca. 550m2 med påståande bustadhus, frå GBNR 19/7 i Nordvika.

Med heimel i Plan- og bygningslova §20-4d vert det gjeve delingsløyve for ein parsell på ca. 550m2

med påståande bustadhus, frå GBNR 19/7 i Nordvika.

Med heimel i Jordlova §§ 9 og 12 vert det gjeve delingsløyve for ein parsell på ca. 550m2 med
påståande bustadhus, frå GBNR 19/7 i Nordvika.

Vedtaket kan påklagast til kommunen, jf. Lov om offentleg forvaltning.
Klagefristen er 3 veker rekna frå den dagen De mottok vedtaket. Det er nok at klaga er postlagt innan fristen går ut.
Klagen skal sendast skriftleg til etaten som har gjort vedtak. I klagen skal det gå fram kva som vert påklaga
(vedtaket)og kva som er endringar De som part ynskjer. Klaga skal grunngjevast.

Dokument som er vedlagt:
Søknad om dispensasjon frå arealplanen
Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett
Kartskisse
Gjenpart av nabovarsel og kvittering
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
UTTALE TIL SAK 15/981 FRÅ BJØRNEFJORDEN LANDBRUKSKONTOR.pdf
Vedlegg 1 -Gardskart -gbnr 19-7.pdf
Vedlegg 2 -Foto -gbnr 19-7.pdf

Kva saka gjeld:
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Saka gjeld søknad om dispensasjon til frådeling av ein parsell på ca. 550m2 med påståande
våningshus, frå GBNR 19/7 i Nordvika.
Grunngjevinga for søknaden er at garden skal førast vidare på odel.
Garden har våningshus, generasjonsbustad, driftsbygning og to seterhus. Det går fram av
gardskartet (nibio.no) at landbrukseigedomen disponerar totalt 423,1 1 dekar, derav 25,5 dekar
dyrka mark, 13,2 dekar innmarksbeite, 115,5 dekar skog og 262,6 dekar anna markslag (vedlegg 1 -
Gardskart -gbnr 19-7). Våningshuset som er søkt frådelt ligg om lag 80 meter i luftlinje frå sjølve
gardstunet og ein frådeling vil ikkje ha innverknad på sjølve tunet. Våningshuset ligg kun få meter
frå Bygdavegen med eigen tilkomstveg(vedlegg 2 - Foto -gbnr 19-7). Tomta grensar, forutan til
Bygdavegen, til overflatedyrka mark og innmarksbeite. Det føreligg ikkje reguleringsplanar for
bustadfelt i dette området.
Området i Nordvika var med i framlegget til kjerneområde for landbruk i 2009.

Planstatus
Tiltaket ligg i eit område som er avsett til LNF-område i kommuneplanen sin arealdel.

Nabovarsel
Tiltaka er nabovarsla. Det ligg ikkje føre merknadar frå naboar.

Regelverket saken vurderast etter:
Jordlova
Plan- og bygningslova

Juridisk grunnlag for dispensasjonsvurderinga:
Kommunen kan ikkje gje dispensasjon dersom omsyna bak det føremålet området er sett av til i
gjeldande arealplan eller reglane det er søkt om dispensasjon frå, vert vesentleg tilsidesett. I tillegg
må føremonane ved å gje dispensasjon vere klart større enn ulempene etter ei samla vurdering, jf.
plan-og bygningslova (pbl) § 19-2.

Vurderingar og konsekvensar:
Vurdering etter jordlova:
Jordlova § 12 har som føremål å ta vare på den enkelte landbrukseigedom sitt ressursgrunnlag også
for framtida. Av paragrafen går det fram at eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller
skogbruk, ikkje kan delast utan løyve. Slikt løyve kan berre gjevast dersom ei deling enten er
forsvarleg ut frå den avkastning eigedomen kan gje eller dersom samfunnsinteresser av stor vekt
talar for at areal vert frådelt.

Sjølv i dei tilfelle der eit av desse vilkåra er oppfylt, har ein ikkje krav på delingsløyve dersom t.d.
ei frådeling vil kunne innebere drifts-eller miljømessige ulemper, eller dersom omsynet til
kulturlandskapet vert skadelidande.

Ei frådeling av våningshuset på gbnr 19/7 vil ikkje vere i strid med § 9 av di omsynet til dyrka jord
ikkje vedkjem parsellen som skal frådelast.

Landbrukskontoret sin vurdering av søknaden vert knytta opp mot om det er forsvarleg å dele frå
eigedomen i høve til den avkastninga eigedomen kan gje eller om ein frådeling vil leggje
avgrensingar på gardsdrifta.
Slik me ser det er dette ikkje ein openbar sak som automatisk vil kunne gje løyve til frådeling eller
avslag på dette. Saka må vurderast mot dei føringar som regelverket gjev og ein konklusjon vil til
sist vere basert på skjønn og kva tilhøve ein vel å legge mest vekt på. Det bakanforliggjande i ei slik
vurdering må vere basert på kva innverknad ei frådeling vil få på eigedomen sin avkastningsevne og
omsynet til vern av arealressursane, om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper eller
at at omsynet til kulturlandskapet vert skadelidande.
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På gbnr 19/7 er det 3 bustader. Det omsøkte våningshuset (Bygdavegen nr 100) tilhøyrer Knut
Nordvik. På gardstunet ligg ein vertikaldelt generasjonsbustad som tilhøyrer søkjar sin son,
Kjerstein Nordvik (nr 110) og sonesonen Arve Nordvik (nr 112). Driftsbygningen ligg ved
gardtunet. Søkjar driv i dag gardsdrift med sau på gbnr 19/7. Pr 01.01.16 er det registrert at
føretaket Knut Nordvik har 13 vinterfora sau over 1 år. Det er opplyst av søkjar på telefon 21.01. 16
at søkjar, som er 83 år, ønskjer å fortsetje drifta så lenge han er i stand til det. Det er førebels ikkje
planar om at nokon skal overta drifta, ifølgje søkjar. Det har vore produksjon av sau på garden sidan
1970. Produksjonen har vore drive i tillegg til annan jobb.
Driftssenteret ligg knytta til gardstunet, men avstanden mellom våningshuset og driftssenteret er
ikkje større enn at søkjar uproblematisk kan drive bruket når han bur i våningshuset. Garden ligg
flott til med utsyn over kulturlandskapet i Nordbygda og drifta på garden har medverka til at
driftsbygning og den dyrka marka er godt halde.

Det er tidlegare frådelt to bustadtomtar frå gbnr 19/7. Ein ny frådeling av tomta vil føre til ein
yttarlegare fragmentering av eigedomen. Det er i utgangspunktet ein svært uheldig utvikling å
segmentera ein landbrukseigedom på ein slik måte at frådelte parsellar vert fritt omsettelege på
marknaden. På sikt vil ein slik liberalisering føre tap av teig for teig i eit større historisk bilete
samstundes som ein slik oppdeling av landbruksarealet vil kunne auke sannsynlegheita for
konfliktar knytta til landbruksaktiviteter. Generelt sett er dette ikkje ønskjeleg om føremålet er å
oppretthalde gardsdrift og produktive areal.
I denne saka vert det blir det likevel vektlagd at det omsøkte huset er plassert nær vegen og
tomtegrensa i sørvest og at frådelinga ikkje medfører tap av dyrka mark. På gardstunet er det ein
generasjonsbustad med to bustader. Bruket har såleis ikkje behov for 3 bustader av omsyn til drifta
av eigedomen, slik den vert driven i dag. Denne konklusjonen inneber at det kan opnast for ein
frådeling, under føresetnad at frådelinga ikkje fører til drifts- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området. Det skal og nemnast at ei frådeling vil kunne føre til at landbrukseigedomen
kan miste framtidige inntekter knytta til utleige av eit hus nummer 3, men utgifter knytta til
vedlikehald er heller ikkje uvesentlege. Då det er to bustader på garden, og frådelinga ikkje er til
hinder for vidare drift av garden blir desse momenta tillagd mindre vekt i saka.

Eit anna moment som talar mot ein frådeling er imidlertid den manglande buffersona mellom
omsøkt tomt og dyrka mark. Huset er omkransa av dyrka mark og innmarksbeite. Som nemnd er det
uheldig å infiltrere landbruksområde med separate bustad- og fritidshus. Dette noko som potensielt
kan føre til arealbrukskonfliktar knytta til lukt, lyd og støv frå landbruksdrifta. I nokre saker som
omhandlar frådeling av hus som ligg inntil dyrka mark, har det vore praksis å utvide tomta med ein
buffersone på om lag 10 meter. I dette tilfellet vil det utgjere om lag 0,5 dekar. Ein slik utviding
med buffersone vil i dette tilfelle splitte det to dekar store feltet med overflatedyrka mark på
oppsida av huset noko som etter vårt syn vil vere mindre teneleg for landbruksdrifta enn at tomta
ligg inntil dyrka mark som i dag.
Landbrukskontoret vurderer at faren for framtidige konfliktar knytta til bustader med liten eller
ingen buffersone mot dyrka mark vil vere noko lågare i eit slikt område som Nordvika enn t.d. i eit
bynært pressområde der forventingane til bustadmiljøet vil kunne vere annleis. Men dette vert kun
antakingar og ikkje vere grunn nok i seg sjølv til at ei frådeling kan godkjennast.

Det som vert avgjerande for landbrukskontoret sin konklusjon er at våningshuset ikkje ligg knytta
direkte til gardstunet og frådelinga vil difor ikkje ha direkte ha innverknad på tunet eller drift på
garden. Frådelinga gjeld kun hus med opparbeidd tomt rundt huset, totalt 550 m2 og rører ikkje ved
dyrka mark eller fører til andre endringar som vil ha negativ innverknad på kulturlandskapet eller
landbruksdrifta elles i området. Faren for konflikter knytta til at våningshuset ligg tett inntil dyrka
mark er tilstades og er eit viktig moment, men får til sist ikkje avgjerande betyding som tilseier at
frådeling ikkje vert tilrådd.
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Konklusjon:
Bjørnefjorden landbrukskontor har i tråd med jordlova §§9 og 12 vurdert saka i ljos av i tilhøva på
garden og funne omsøkt frådeling akseptablel. Det at frådelinga ikkje får direkte innverknad på
gardstunet eller fører til vesentlege drifts- og miljømessige ulemper har medverka til vårt endelege
standpunkt i saka.

Vurdering etter plan- og bygningslova:
Administrasjonen kan ikkje sjå at deling av tomten vil skape negativ verknad på omgjevnader og
finn å kunne gjeve dispensasjon.
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FUSA KOMMUNE 

Bjørnefjorden Landbrukskontor 
Fusa, Os, Samnanger og Tysnes 

 

Besøksadresse: Postadresse:     Fusa Kommune: 

Kommunehuset P.b 24 Telefon:  56 58 01 00 Organisasjonsnr.: 964 968 896 

Kommunetunet 5649 EIKELANDSOSEN Telefaks: 56 58 01 02 Bankgironr.:     3420 07 00920 
E-post: postkasse@fusa.kommune.no 

Samnanger kommune v/ Castillo Løpenummer :  16/622  

Tyssevegen 217 Arkivkode : GBNR-19/7, FA-L33  

 Sakshandsamar :      Karianne A. Tveitnes  

5650  TYSSE Direktenr. tlf. :  56580139  

        

 

 Dato   : 22.01.2016  

 

Vår ref.:  Dykkar ref.: 

Saksnr.: 15/1453 - 2   

(Oppgje “vår ref.” når De tek kontakt om saka.) 

    

 

 

Uttale til sak 15/981 frå Bjørnefjorden landbrukskontor 

Søknad om frådeling av parsell med bustad, gbnr 19/7, Knut Nordvik 

 

Knut Nordvik på gbnr 19/7 i Samnanger kommune søkjer om dispensasjon får arealplanen til 

å få dela frå våningshus med tilhøyrande tomt på garden. Arealet som er søkt frådelt er på 

550 m
2
. Eigedomen er vist som LNF-område i kommuneplanen sin arealdel.  Grunngjevinga 

for søknaden er at garden skal førast vidare på odel. Garden har våningshus, 

generasjonsbustad, driftsbygning og to seterhus. Det går fram av gardskartet (nibio.no) at 

landbrukseigedomen diponerar totalt 423,1 1 dekar, derav 25,5 dekar dyrka mark, 13,2 dekar 

innmarksbeite, 115,5 dekar skog og 262,6 dekar anna markslag (vedlegg 1). Våningshuset 

som er søkt frådelt ligg om lag 80 meter i luftlinje frå sjølve gardstunet og ein frådeling vil 

ikkje ha innverknad på sjølve tunet. Våningshuset ligg kun få meter frå Bygdavegen  med 

eigen tilkomstveg(vedlegg 2). Tomta grensar, forutan til Bygdavegen, til overflatedyrka mark 

og innmarksbeite. Det føreligg ikkje reguleringsplanar for bustadfelt i dette området. 

Området i Nordvika var med i framlegget til kjerneområde for landbruk i 2009. 

 

 

Regelverk: 

I saker som vedkjem omdisponering og deling av landbrukseigedom vil jordlova §§ 9 og 12 

og vere retningsgjevande for dei landbruksfaglege vurderingar som vert gjort av 

landbrukskontoret. Landbruks- og matdepartementet har i rundskriv M-1/2013 til 

kommunane, fylkesmennene og Landbruksdirektoratet datert 01. juli 2013 (sist endra 

september 2015) kome med presiseringar og tolkingar knytt til omdisponering og deling av 

landbruksareal. Rundskrivet legg difor føringar for korleis kommunen skal handsama sakar 

etter jordlova. 

 

Vurdering: 

Jordlova § 12 har som føremål å ta vare på den enkelte landbrukseigedom sitt 

ressursgrunnlag også for framtida. Av paragrafen  går det fram at eigedom som er nytta eller 

kan nyttast til jordbruk eller skogbruk, ikkje kan delast utan løyve. Slikt løyve kan berre 

gjevast dersom ei deling enten er forsvarleg ut frå den avkastning eigedomen kan gje eller 

dersom samfunnsinteresser av stor vekt talar for at areal vert frådelt.  
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Saksnr.: 15/1453- 2  Side 2 

Sjølv i dei tilfelle der eit av desse vilkåra er oppfylt, har ein ikkje krav på delingsløyve 

dersom t.d. ei frådeling vil kunne innebere drifts-eller miljømessige ulemper, eller dersom 

omsynet til kulturlandskapet vert skadelidande. 

 

Ei frådeling av våningshuset på gbnr 19/7 vil ikkje vere i strid med § 9 av di omsynet til 

dyrka jord ikkje vedkjem parsellen som skal frådelast. 

 

Landbrukskontoret sin vurdering av søknaden vert knytta  opp mot om det er forsvarleg å 

dele frå eigedomen i høve til den avkastninga eigedomen kan gje eller om ein frådeling vil 

leggje avgrensingar på gardsdrifta.  

Slik me ser det er dette ikkje ein openbar sak som automatisk vil kunne gje løyve til frådeling 

eller avslag på dette. Saka må vurderast mot dei føringar som regelverket gjev og ein 

konklusjon vil til sist vere basert på skjønn og kva tilhøve ein vel å legge mest vekt på. Det 

bakanforliggjande i ei slik vurdering må vere basert på kva innverknad ei frådeling vil få på 

eigedomen  sin avkastningsevne og omsynet til vern av arealressursane, om delinga kan føre 

til drifts- eller miljømessige ulemper eller at at omsynet til kulturlandskapet vert 

skadelidande. 

 

På gbnr 19/7 er det 3 bustader. Det omsøkte våningshuset (Bygdavegen  nr 100) tilhøyrer 

Knut Nordvik.  På gardstunet ligg ein vertikaldelt generasjonsbustad som tilhøyrer søkjar sin 

son, Kjerstein Nordvik (nr 110) og sonesonen Arve Nordvik (nr 112). Driftsbygningen ligg 

ved gardtunet. Søkjar driv i dag gardsdrift med sau på gbnr 19/7. Pr 01.01.16 er det registrert 

at føretaket Knut Nordvik har 13 vinterfora sau over 1 år. Det er opplyst av søkjar på telefon 

21.01. 16 at søkjar, som er 83 år, ønskjer å fortsetje drifta så lenge han er i stand til det. Det er 

førebels ikkje planar om at nokon skal overta drifta, ifølgje søkjar. Det har vore produksjon 

av sau på garden sidan 1970. Produksjonen har vore drive i tillegg til annan jobb. 

Driftssenteret ligg knytta til gardstunet, men avstanden mellom våningshuset  og 

driftssenteret er ikkje større enn at søkjar uproblematisk kan drive bruket når han bur i 

våningshuset. Garden ligg flott til med utsyn over kulturlandskapet i Nordbygda og drifta på 

garden har medverka til at driftsbygning og den dyrka marka er godt halde.  

 

 

Det er tidlegare frådelt to bustadtomtar frå gbnr 19/7. Ein ny frådeling av tomta vil føre til ein 

yttarlegare fragmentering av eigedomen. Det er i utgangspunktet ein svært uheldig utvikling å 

segmentera ein landbrukseigedom på ein slik måte at frådelte parsellar vert fritt omsettelege 

på marknaden. På sikt vil ein slik liberalisering føre tap av teig for teig i eit større historisk 

bilete samstundes som ein slik oppdeling av landbruksarealet vil kunne auke sannsynlegheita 

for konfliktar knytta til landbruksaktiviteter. Generelt sett er dette ikkje ønskjeleg om 

føremålet er å oppretthalde gardsdrift og produktive areal.  

I denne saka vert det blir det likevel vektlagd at det omsøkte huset er plassert nær vegen og 

tomtegrensa i sørvest og at frådelinga ikkje medfører tap av dyrka mark. På gardstunet er det 

ein generasjonsbustad med to bustader. Bruket har såleis ikkje behov for 3 bustader av omsyn 

til drifta av eigedomen, slik den vert driven i dag.  Denne konklusjonen inneber at det kan 

opnast for ein frådeling, under føresetnad at frådelinga ikkje fører til drifts- eller 

miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal og nemnast at ei frådeling vil kunne 

føre til at landbrukseigedomen kan miste framtidige inntekter knytta til utleige av eit hus 

nummer 3, men utgifter knytta til vedlikehald er heller ikkje uvesentlege. Då det er to 

bustader på garden, og frådelinga ikkje er til hinder for vidare drift av garden blir desse 

momenta tillagd mindre vekt i saka. 
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Saksnr.: 15/1453- 2  Side 3 

 

Eit anna moment som talar mot ein frådeling er imidlertid den manglande buffersona mellom 

omsøkt tomt og dyrka mark. Huset er omkransa av dyrka mark og innmarksbeite. Som 

nemnd er det uheldig å infiltrere landbruksområde med separate bustad- og fritidshus. Dette 

noko som potensielt kan føre til arealbrukskonfliktar knytta til lukt, lyd og støv frå 

landbruksdrifta. I nokre saker som omhandlar frådeling av hus som ligg inntil dyrka mark, 

har det vore praksis å utvide tomta med ein buffersone på om lag 10 meter. I dette tilfellet vil 

det utgjere om lag 0,5 dekar. Ein slik utviding med buffersone vil i dette tilfelle splitte det to 

dekar store feltet med overflatedyrka mark på oppsida av huset noko som etter vårt syn vil 

vere mindre teneleg for landbruksdrifta enn at tomta ligg inntil dyrka mark som i dag. 

Landbrukskontoret vurderer at faren for framtidige konfliktar knytta til bustader med liten 

eller ingen buffersone mot dyrka mark vil vere noko lågare i eit slikt område som Nordvika 

enn t.d. i eit bynært pressområde der forventingane til bustadmiljøet vil kunne vere annleis. 

Men dette vert kun antakingar og ikkje vere grunn nok i seg sjølv til at ei frådeling kan 

godkjennast..  

 

Det som vert avgjerande for landbrukskontoret sin konklusjon er at våningshuset ikkje ligg 

knytta direkte til gardstunet og frådelinga vil difor ikkje ha direkte ha innverknad på tunet 

eller drift på garden. Frådelinga gjeld kun hus med opparbeidd tomt rundt huset, totalt 550 m
2 
 

og rører ikkje ved dyrka mark eller fører til andre endringar som vil ha negativ innverknad på 

kulturlandskapet eller landbruksdrifta elles i området. Faren for konflikter knytta til at 

våningshuset ligg tett inntil dyrka mark er tilstades og er eit viktig moment, men får til sist 

ikkje avgjerande betyding som tilseier at frådeling ikkje vert tilrådd.   

 

 

Konklusjon: 

Bjørnefjorden landbrukskontor har i tråd med jordlova §§9 og 12 vurdert saka i ljos av i 

tilhøva på garden og funne omsøkt frådeling akseptablel. Det at frådelinga ikkje får direkte 

innverknad på gardstunet eller fører til vesentlege drifts- og miljømessige ulemper har 

medverka til vårt endelege standpunkt i saka. 

 

Frådeling av parsell med bustad kan godkjennast etter § 12. 

 

 

 

Med helsing 

 

 

 

Karianne A. Tveitnes 

Landbrukskonsulent  
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Roald Aandahl Arkivkode: GBNR-24/2
Arkivsaksnr: 15/960 Løpenr: 16/918
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Naturutvalet 09.02.2016 004/16 RAAN

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV GRILLHYTTE, GBNR 24/2

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
……
Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 vert søknad om dispensasjon frå kommuneplanen sin
arealdel avslått.
___________________________________________________________________________

Dokument som er vedlagt:
Kartskisse

Dokument som ikkje er vedlagt:
(slett denne teksten dersom du ikkje viser til dokument som ikkje er vedlagt)

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Tiltakshavar har søkt om å få byggje ei grillhytte på 9m² i tilknyting til eksisterande hytte på gnr/bnr
24/2. Området ligg i landskaps-, natur- friluftsføremål i kommuneplanen sin arealdel. I tillegg ligg
tiltaket i restriksjonsområde for drikkevatn til Fitjavatnet drikkevasskjelde.

Tiltaket vil krevja dispensasjon frå kommuneplanen med omsyn til føremål og restriksjonsområde
drikkevatn.

Vurderingar og konsekvensar:
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Tiltaket som er omsøkt kan reknast som eit mindre tiltak på allereie bygd eigedom og vil ikkje
vesentleg endre områdets karakter/bruk. Det har også tidligare vært gitt dispensasjonar for
oppføring av mindre tiltak på naboeigedomar i området. Frå likskapsprinsippet bør derfor
dispensasjon frå føremålet kunne tilrådast.

Med omsyn til dispensasjon frå restriksjonsområde for drikkevatn er følgjande lagt til grunn:
Næringsmiddeltilsynet gav i sin uttale til søknad om utbygging av Tysse/Årland vassverk og Myra
vassbehandlingsanlegg datert 20.02.2002 følgjande merknad:

Før Samnanger kommune gjev vassverket endeleg godkjenning etter drikkevassforskrifta må
fylgjande punkt løysast:

 Nedslagsfeltet må tryggast for å hindra fare for forureining av drikkevatnet. (Klausulering
av nedslagsfeltet, som hindrar hyttebygging, organisert beiting, leirplassar, anleggsdrift
med meir)

Dette punktet er berre delvis oppfylt i kommuneplanen sin arealdel. Det er satt inn
restriksjonsområde for drikkevatn i plankartet, men det er ikkje knytt konkrete føresegn til
restriksjonen. Likevel oppfattar rådmannen næringsmiddelstilsynet sine krav og tilrådingar så
konkrete at me ikkje kan tilrå dispensasjon frå kommuneplanen og drikkevassforskrifta.
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Roald Aandahl Arkivkode: GBNR-24/312
Arkivsaksnr: 15/993 Løpenr: 16/923
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Naturutvalet 09.02.2016 005/16 RAAN

SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ PLANKRAV, GBNR 24/312

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
……
Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå plankravet i
kommuneplanen sin arealdel for oppføring av einebustad med tilhøyrande garasje.
\

Dokument som er vedlagt:
Kart

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:

Det er søkt dispensasjon frå plankravet i kommuneplanen sin arealdel for oppføring av einebustad
med tilhøyrande garasje. Bustadhuset på gnr 24, bnr. 312, vart den 12.07.2015 råka av brann og det
vil krevjast ein dispensasjon frå plankravet i kommuneplanen for å byggja det opp att.

Vurderingar og konsekvensar:

Intensjonen med plankravet i dette området er at me ønskjer ein heilskapleg plan for ein eventuell
framtidig utbygging. Den framtidige planen må ta eksisterande bustadmasse med i planområdet, slik
at gode løysingar sikrast. Då plankravet i kommuneplanen vart innført for området, var bustaden
der. Intensjonen med plankravet vert difor ikkje vesentleg sett til side om denne dispensasjonen
vært løyvd. Rådmannen kan heller ikkje sjå at tiltaket vil vere til hinder for framtidig regulering,
eller byggjar inn ny risiko i planen.

Rådmannen tilrår difor at dispensasjonen vert løyvd.
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Roald Aandahl Arkivkode: GBNR-8/4
Arkivsaksnr: 15/805 Løpenr: 16/922
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Naturutvalet 09.02.2016 006/16 RAAN

SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FRÅDELING AV HYTTEEIGEDOM, GNRBNR 8/4

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
……
Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 og jordlova §9 og §12 vert søknad om dispensasjon til
frådeling avslått.
Dokument som er vedlagt:
Landbruksfagleg uttale - Løyve til tiltak - Frådeling.doc.pdf
Situasjonsplan og søknad om dispensasjon

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Bjørg Spjeld har søkt om frådeling av ei parsell frå gbnr 8/4, Stolpane, til fritidsbustad.
Den omsøkte frådelinga ligg i landbruks-, natur-, og friluftsområde i kommuneplanen sin arealdel.
Søknaden gjeld frådeling av tunet (ca 5 daa stort område med tilhøyrande bygningsmasse) til
fritidsføremål. Tomta som ynskjast frådelt (tunet) har ei hytte og ein driftsbygning, samt 3,3 daa
innmarksbeite. Det er ikkje nokon drift på bruket og eigedomen nyttast i dag til fritidsføremål.

Vurderingar og konsekvensar:

Den omsøkte frådelinga vil dele landbrukseigedomen i to slik at skogressursane blir skilt frå
tun og dyrka mark. I eit landsiktig perspektiv vil ei slik oppsplitting være uheldig og svekke
ressursgrunnlaget på landbrukseigedomen.

I dag er skogen og dyrkamarka ein del av dei samla ressursane på gbnr 8/4. Me ser det som
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uheldig at skogen, tunet og det dyrka arealet vert oppsplitta. Jordlova er svært restriktiv når det
gjeld oppsplitting av landbrukseigedomar. Isolert sett vil slik oppsplitting vere i strid med
nasjonale retningsliner, der målet er å ta vare på garden sine samla ressursar.

I saker som vedkjem deling av eigedom vil jordlova § 12 vere retningsgivande for dei
landbruksfaglege vurderingar. Landbruks- og matdepartementet har i rundskriv M-1/2013 til
kommunane, fylkesmennene og landbruksdirektoratet datert 01.07.2013 kome med presiseringar og
tolkingar knytt til omdisponering og deling av landbruksareal. Rundskrivet legg difor føringar for
korleis landbrukskontoret skal handsama saker etter jordlova.

Jordlova § 12 seier:
«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast
av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til
del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren
(utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i
sameige. Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar
jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke
til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg
til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan
leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.
Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke
givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla
som lova skal fremja».

Frådeling av tun på landbrukseigedomar kan vere ei teneleg løysing dersom jordressursane
som blir selde kan styrkje ressursgrunnlaget på kjøpar sitt gardsbruk. Vi kan ikkje sjå at dette
er tilfelle i denne saka. Frådelinga som er omsøkt vil føre til at ein sit att med to eigedommar
av mindre verdi.

Med grunnlag i jordvernet og at landbrukskontoret i sin uttale kom til den slutning at den omsøkte
frådelinga ikkje kan godkjennast, vil ikkje rådmannen tilrå frådelinga.
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FUSA KOMMUNE 

Bjørnefjorden Landbrukskontor 
Fusa, Os, Samnanger og Tysnes 

 

Besøksadresse: Postadresse:     Fusa Kommune: 

Kommunehuset P.b 24 Telefon:  56 58 01 00 Organisasjonsnr.: 964 968 896 

Kommunetunet 5649 EIKELANDSOSEN Telefaks: 56 58 01 02 Bankgironr.:     3420 07 00920 
E-post: postkasse@fusa.kommune.no 

Samnanger kommune Løpenummer :  15/10587  

Tyssevegen 217 Arkivkode : GBNR-8/4, FA-L33  

 Sakshandsamar :      Martin Skram Vatne  

5650  TYSSE Direktenr. tlf. :  56580145  

        

 

 Dato   : 16.12.2015  

 

Vår ref.:  Dykkar ref.: 

Saksnr.: 15/1285 - 2   

(Oppgje “vår ref.” når De tek kontakt om saka.) 

    

 

 

Landbruksfagleg uttale - Løyve til tiltak - Frådeling 

Gbnr 8/4 - Samnanger 

 

Bjørg Spjeld har søkt om frådeling av ein parsell frå gbnr 8/4, Stolpane, til fritidsbolig 

føremål. 

 

Eigedom: 

 

Eigedomen gbnr 8/4 består av: 3,3 daa innmarksbeite, 67,6 daa skog av høg bonitet,  

samt 19 daa annet areal, og har planstatus LNF (kjelde: skog og landskap). På eigedomen er 

det i dag 3 byggningar. I tunet som er søkt frådelt ligg ein driftsbygning og eit våningshus, i 

dag brukt som fritidsbolig. I skogsområde om lag 300 meter frå tunet ligg ei hytte med 

tilhøyrande bod.  

Ein liten del av område er avsatt til fremtidig hytte område i kommuneplanensarealdel, men 

det eksisterar ingen hytter og/eller reguleringsplan for område.  

Søknaden gjeld frådeling av tunet (ca 5 daa stort område med tilhøyrande bygningsmasse) til 

fritidsføremål.  

Tomta som ynskjast frådelt (tunet) har ei hytte og ein driftsbygning, samt 3,3 daa 

innmarksbeite, og brukast i dag som fritidsføremål. 

 

Regelverk: 

 

I saker som vedkjem deling av eigedom vil jordlova § 12 vere retningsgivande for dei 

landbruksfaglege vurderingar som kjem til uttrykk i denne uttalen frå landbrukskontoret. 

Landbruks- og matdepartementet har i rundskriv M-1/2013 til kommunane, fylkesmennene 

og 

landbruksdirektoratet datert 01.07.2013 kome med presiseringar og tolkingar knytt til 

omdisponeringog deling av landbruksareal. Rundskrivet legg difor føringar for korleis 

landbrukskontoret skal handsama saker etter jordlova. 

 

Jordlova § 12 seier: 

«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast  

av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til  

del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av  
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eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i  

sameige. 

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar  

jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke  

til deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 

Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg  

til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna  

omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om  

delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan  

leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova. 

Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke  

givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. 

Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla  

som lova skal fremja». 

 

Vurdering: 

 

Synfaring var utført: 23.11.2015. 

I gardskartet utgjer den omsøkte parsellen eit ca 5 daa stort område. Av dette er 3,3 daa 

klassifisert som innmarksbeite. Det er ei driftsbygning (løe) og eit våningshus på eigedomen. 

Arealet ser ut til å verte halde i hevd ved bruk av beitepussar.  

 

Den omsøkte frådelinga vil dele landbrukseigedomen i to slik at skogressursane blir skilt frå 

tun og dyrka mark. I eit landsiktig perspektiv vil ei slik oppslitting være uheldig og svekke 

ressursgrunnlaget på landbrukseigedomen. 

I dag er skogen og dyrkamarka ein del av dei samla ressursane på gbnr 8/4. Vi ser det som 

uheldig at skogen, tunet og det dyrka arealet vert oppslitta. Jordlova er svært restriktiv når det 

gjeld oppsplitting av landbrukseigedomar. Isolert sett vil slik oppsplitting vere i strid med 

nasjonale retningsliner, der målet er å ta vare på garden sine samla ressursar. For å unngå ei 

slik oppdeling vil vi foreslå ei anna løysing, der hytta i skogsområdet med 1 mål tomt delast i 

frå som fritidbolig. Noko som fører til at skogen, tunet og dyrka mark fortsatt blir ein 

landbrukseigedom. Dette vil ta vare på landbrukseigedomens resursar på ein betre måte.  

 

Frådeling av tun på landbrukseigedomar kan vere ei teneleg løysing dersom jordressursane 

som blir selde kan styrkje ressursgrunnlaget på kjøpar sitt gardsbruk. Vi kan ikkje sjå at dette 

er tilfelle i denne saka. Frådelinga som er omsøkt vil føre til at ein sit att med to eigedommar 

av mindre verdi.   

 

Konklusjon: 

 

Ut frå ein heilskapleg vurdering kjem landbrukskontoret til den slutning at omsøkte frådeling 

ikkje kan godkjennast. Bjørnefjorden landbrukskontor foreslår ei anna løysing, der hytta i 

skogsområdet med 1 mål tomt delast i frå som fritidbolig. 

 

 

Med helsing 

 

 

Martin Skram Vatne 

Landbrukskonsulent  
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Roald Aandahl Arkivkode: GBNR-24/8
Arkivsaksnr: 16/43 Løpenr: 16/921
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Naturutvalet 09.02.2016 007/16 RAAN

DISPENSASJONSØKNAD, GBNR 24/8 - VEG OG MUR

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
……
Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå landbruksføremålet i
reguleringsplan – Gjerde for flytting av vegtilkomst og etablering av tilhøyrande natursteinsmur.

Med heimel i Jordlova §§ 9 vert det gjeve løyve til omdisponering av dyrka mark for som skildra i
søknaden.

Dispensasjonen vert gjeven med følgjande føresetnader:
 Eksisterande vegtilkomst vert tilbakeført til dyrkbar mark, før ferdigstilling av ny vegtrase.

Dokument som er vedlagt:
Uttale - løyve til tiltak - bygging av veg og mur.doc.pdf
51 Situasjonskart.pdf
Søknad vei og natursteinsmur

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Ing. Asbjørn Danielsen AS søkjer, for tiltakshavar Kjell Trengereid, om dispensasjon frå
føremålet i reguleringsplan ID 12421989002 – Gjerde, for bygging av støttemur og flytting av
tilkomstveg til GBNR 24/162 over GBNR 24/8. Teknisk avdeling i Samnanger har henta inn uttale
frå Bjørnefjorden Landbrukskontor sidan det i søknaden ligg føre tiltak som vil krevje
omdisponering av arealet frå fulldyrka og overflatedyrka jord til veg.

35 av 84



2

Vurderingar og konsekvensar:

Ei tilbakeføring av arealet for eksisterande veg til fulldyrka vil gjere jorda i nedre enden av
24/273 lettare å drive,
Arealet som vil verte omdisponert til veg vert om lag like stort som arealet der vegen går i
dag og som vert tilbakeført til jordbruksareal. Arealet dit vegen er søkt flytta er i dag
fulldyrka (om lag 75m2) og innmarksbeite (om lag 125m2) (Kjelde: Gardskart på Nibio.no).
Samla sett vil ikkje flytting av vegen føre til tap av dyrka mark.
Grunnen til at det vert søkt om å flytte vegen er at vegretten til gbnr 24/162 ligg over 24/8 og
at det ikkje ligg føre slik vegrett over 24/273.

Bjørnefjorden landbrukskontor har i tråd med jordlova § 9 vurdert saka i ljos av
tilhøva på eigedomen. Dei har funne at søknad om omdisponering av dyrka mark, som skildra
i søknaden om ny tilkomstveg til gbnr 24/162 med støttemur, vil kunne godkjennast etter
Jordlova §9.
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FUSA KOMMUNE 

Bjørnefjorden Landbrukskontor 
Fusa, Os, Samnanger og Tysnes 

 

Besøksadresse: Postadresse:     Fusa Kommune: 

Kommunehuset P.b 24 Telefon:  56 58 01 00 Organisasjonsnr.: 964 968 896 

Kommunetunet 5649 EIKELANDSOSEN Telefaks: 56 58 01 02 Bankgironr.:     3420 07 00920 
E-post: postkasse@fusa.kommune.no 

Samnanger Kommune Løpenummer :  16/701  

Tyssevegen 217 Arkivkode : GBNR-24/8, FA-L42  

 Sakshandsamar :      Øystein Svalheim  

5650  TYSSE Direktenr. tlf. :  56580141  

        

 

 Dato   : 26.01.2016  

 

Vår ref.:  Dykkar ref.: 

Saksnr.: 16/56 - 2   

(Oppgje “vår ref.” når De tek kontakt om saka.) 

    

 

 

Uttale - løyve til tiltak - bygging av veg og mur 

Landbruksvagleg uttale etter jordlova 

 

 

Ing. Asbjørn Danielsen AS søkjer, for tiltakshavar Kjell Trengereid,  om dispensasjon frå 

arealplanen i Samnanger kommune for bygging av støttemur og flytting av tilkomstveg til 

GBNR 24/162 over GBNR 24/8. Teknisk avdeling i Samnanger ønskjer ei uttale frå 

Bjørnefjorden Landbrukskontor sidan det i søknaden ligg føre tiltak som vil krevje 

omdisponering av areale frå fulldyrka og overflatedyrka jord til veg. 

 

EIGEDOM 

Gards-og bruksnummer 24/8 disponerer totalt 661,7 daa. (Kjelde: Gardskart på  Nibio.no) Av 

dette er 3,3 daa fulldyrka, 9,3 overflatedyrka, 22,8 innmarkbeite og 475,1 daa produktiv skog. 

GBNR 24/8 er eigd av Halldor Trengereid, som driv aktivt med sau. Bror til Halldor, Kjell 

Trengereid, eig gbnr 24/162. GBNR 24/162 har tinglyst rett til tilkomstveg over gbnr 24/8. 

Eksisterande tilkomst går over eigedomen med GBNR 24/273.  

Slik vegen ligg i dag skiljer den Fulldyrka mark og ein liten teig med innmarksbeite på gbnr 

24/273. Når vegen vert flytta vil arealet der vegen går i dag tilbakeførast til fulldyrka mark. 

Vegen det vert søkt om vil gå på gbnr 24/8, langs eigedomsgrensa mot gbnr 24/273 på sør-

vest sida av 24/162. 

Arealet som er søkt nytta til veg og støttemur er, i gjeldande reguleringsplan (frå 1989), sett 

av til jordbruk. 

 

Støttemuren som er beskrive i søknaden ligg 2 meter innanfor grensa til 24/8 ved foten av 

fylling mellom huset på 24/162 og dyrka mark på gbnr 24/8. I følgje søknaden vil 

støttemuren ikkje føre til reduksjon av areal med fulldyrka jord.  

  

REGELVERK 

I saker som vedkjem omdisponering av landbruksjord vil jordlova §9 vere retningsgjevande  

for vurderingane i uttaler frå landbrukskontoret. 

Landbruks- og matdepartementet har i rundskriv M-1/2013 til kommunane, fylkesmennene  

og landbruksdirektoratet datert 01.07.2013 kome med presiseringar og tolkingar knytt til  

omdisponering og deling av landbruksareal. Rundskrivet legg difor føringar for korleis  

landbrukskontoret skal handsama saker etter jordlova. 
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Saksnr.: 16/56- 2  Side 2 

Jordlova §9 seier: «Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på  

jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til  

jordbruksproduksjon i framtida.  

Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av  

tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn  

til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for  

landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det  

skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan  

krevjast lagt fram alternative løysingar. 

Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei  

føremåla lova skal fremja. 

 

 

VURDERING 

 

Ei tilbakeføring av arealet for eksisterande veg til fulldyrka vil gjere jorda i nedre enden av 

24/273 lettare å drive,  

Arealet som vil verte omdisponert til veg vert om lag like stort som arealet der vegen går i 

dag og som vert tilbakeført til jordbruksareal. Arealet dit vegen er søkt flytta er i dag 

fulldyrka (om lag 75m
2
) og innmarksbeite (om lag 125m

2
) (Kjelde: Gardskart på  Nibio.no). 

Samla sett vil ikkje flytting av vegen føre til tap av dyrka mark. 

Grunnen til at det vert søkt om å flytte vegen er at vegretten til gbnr 24/162 ligg over 24/8 og 

at det ikkje ligg føre slik vegrett over 24/273. 

 

Om lag 0,2 dekar dyrka jord vil verte råka av omdisponeringa som er skildra i søknaden, men 

eit tilsvarande areal vert tilbakeført til fulldyrka når den gamle vegen vert fjerna. 

 

KONKLUSJON 

Bjørnefjorden landbrukskontor har i tråd med jordlova § 9 vurdert saka i ljos av 

tilhøva på eigedomen. Vi har funne at søknad om  omdisponering av dyrka mark, som skildra 

i søknaden om ny tilkomstveg til gbnr 24/162 med støttemur, vil kunne godkjennast etter  

Jordlova §9. 

 

 

 

Med helsing 

 

 

 

Øystein Svalheim 

Landbrukssjef  
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar: Roald Aandahl Arkivkode: FA-L12
Arkivsaksnr: 15/66 Løpenr: 16/926
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Naturutvalet 09.02.2016 008/16 RAAN

VEDTAK AV PLAN - ØVRE EIKEDALEN PANORAMA

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Med heimel i plan- og bygningslova § 12-12 vert reguleringsplan- Øvre Eikedalen Panorama
vedteken med vedlagte plandokument som grunnlag.
Dokument som er vedlagt:
1509_Planforslag_rev 061215.pdf
Øvre Eikedalen Panorama - revidert plankart
1509_Øvre Eikedalen Panorama_Føresegn.pdf

Dokument som ikkje er vedlagt:
(slett denne teksten dersom du ikkje viser til dokument som ikkje er vedlagt)

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:

Det kom inn ein merknad frå NVE til offentleg ettersyn. Ein feilkoding i plankartet som er retta
opp.

Vurderingar og konsekvensar:
Planen sendast kommunestyret for endeleg godkjenning
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Forslagsstillar 

 

 

FORSLAGSSTILLARS  

PLANSKILDRING 
Datert: 17.07.15 – revidert 16.09.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinter bilete frå planområdet 

 

SAMNANGER KOMMUNE 

Eikedalen, gnr 33 bnr 3 

ØVRE EIKEDALEN PANORAMA 
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1. OPPSUMMERING 

Planforslaget legg til rette for 6 tomter med fritidsbustader med tilhøyrande anlegg, i naturleg 
fortsetjing av eksisterande hyttefelt liggjande i Kvam kommune. På ei av tomtene står det i 
dag ei hytte (tomt nr 6, sjå illustrasjonsplan for nummerering), og denne inngår i planområdet. 
Hyttene og anlegget skal halde høg arkitektonisk kvalitet og materialbruk. 

 

 

2. NØKKEL INFORMASJON 

 

 

 

 

Gardsnr./bruksnr.  33/3 

Gjeldande planstatus (regulerings‐

/kommune(del)pl.) 

Skiløype 

 

 

 

Forslagsstillar  Minde Prosjekt AS 

Grunneigare (sentrale)  Minde Prosjekt AS 

Plankonsulent  En Til En Arkitekter AS 

   

Ny plans hovedformål  Fritidsbusetnad 

Planområdets areal i daa  8.4  

Grad av utnytting (BYA)  20 % og 25 % 

Ant. nye tomter   6 (1 allereie bygd på) 

Aktuelle problemstillingar (støy, byggjehøgder, o. l.)  Byggjehøgde 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n)  n 

Konsekvensutredningsplikt (j/n)  n 

 

 

 

Kunngjøring oppstart, dato  19.03.2015 

Fullstendig planforslag mottatt, dato  17.07.15 

Informasjonsmøte avholdt.(j/n)  n 
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3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

Minde Prosjekt (forslagsstillar) er eigar for 6 daa av planområdet (utgjer området som vert 
bygd ut), og ynskjer å fortsette utbygginga av hytter i området likt som i tilgrensande 
hyttefelt. 

Planforslaget har som mål å leggje til rette for ein utbygging av fritidsbusetnad som gir gode 
kvalitetar inne og ute utan at det går utover naturen og opplevinga av den.  

 

4. PLANPROSESSEN 

Melding om oppstart av plan vart annonsert i Bergens Tidende og Samningen med 
innrykksdato 19.03.2015. I samanheng med melding om oppstart av planarbeid kom det inn to 
offentlege og to private merknadar. 

Tiltaket er vurdert å ikkje løyse ut krav om konsekvensutgreiing. 

 

5. GJELDANDE PLANSTATUS OG OVERORDNA RETNINGSLINJER 

Planområdet ligg innafor føremålet skiløype i kommuneplanens arealdel 2007 – 2017. 

Utdrag frå arealplanen. 
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6. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (bokmål)
 

 

KONSEKVENSER: 

 

KONSEKVENSER 

FOR: 

K1: 

Ubetydelig

/ ufarlig 

K2:  

Mindre 

alvorlig/ 

en viss 

fare 

K3: 

Betydelig/ 

kritisk 

K4:  

Alvorlig/ 

farlig 

K5:  

Svært 

alvorlig/ 

katastrofalt 

Liv og helse - Ubetydelige 

personskader 

- Ingen fravær 

- Mindre 

personskade 

- Sykemelding i 

noen dager 

- Betydelige 

personskader 

- 0-10 personer 

alvorlig skadd 

- Personer med 

sykefravær i flere 

uker 

- Alvorlig 

personskade 

- 10-20 personer 

alvorlig skadde 

- 1-10 personer 

døde 

- Svært alvorlig 

personskade 

- Over 20 

personer alvorlig 

skadde 

- Over 10 

personer døde 

Økonomiske/ 

materielle verdier 

- Ubetydelig 

skade 

- Mindre enn 

500.000 kr 

- Teknisk 

infrastruktur 

påvirkes i liten 

grad 

- Mindre skader 

- 500.000-10 

millioner 

- Teknisk 

infrastruktur 

settes ute av 

drift i noen 

timer 

-Betydelig skader 

- 10-100 millioner 

kr 

- Teknisk 

infrastruktur settes 

ut av drift i flere 

døgn 

- Alvorlige skader 

- 100- 500 

millioner 

- Teknisk 

infrastruktur settes 

ute av drift i flere 

måneder. Andre 

avhengige 

systemer 

midlertidig 

- Svært alvorlige 

skader 

- Over 500 

millioner 

- Teknisk 

infrastruktur og 

avhengige 

systemer settes 

permanent ute av 

drift 

Miljø (jord, vann 

og luft) 

- Ubetydelige 

miljøskader 

- Mindre utslipp 

- Ikke 

registrerbar 

resipient 

- Mindre 

alvorlig, men 

registrerbar 

skade 

- Noe uønsket 

utslipp 

- 

Restaureringstid 

mindre enn 1 år 

 

- Betydelig 

miljøskade 

- Betydelige utslipp 

- Behov for tiltak 

-Restaureringstid 1-

3 år 

- Alvorlig 

miljøskade 

- Stort utslipp med 

behov for tiltak 

-Restaureringstid 3 

– 10 år 

- Svært alvorlig 

miljøskade 

- Stort 

ukontrollert 

utslipp med svært 

stort behov for 

tiltak 

- Restaureringstid 

over 10 år 

      

KONSEKVENS: 

SANNSYNLIGHET: 

K1: K2:  

 

K3: 

 

K4:  

 

K5:  

 

S5:  

En hendelse oftere 

enn hvert 20 år 
S5-K1 S5-K2 S5-K3 S5-K4 S5-K5 

S4:  

En hendelse pr. 20 – 

200 år 
S4-K1 S4-K2 S4-K3 S4-K4 S4-K5 
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Hendelser i røde felt:  Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt. 

Hendelser i gule felt:  Tiltak må vurderes. 

Hendelser i grønne felt:  Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan 

vurderes. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. 

Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som 

begrenser konsekvensene. 

 Konsekvenser for:  

Hendelse/ situasjon 

A
ktuelt? 

Liv/ H
else 

Ø
ko

no
m

iske/ m
aterielle 

verd
ier 

M
iljø

 (jo
rd

, vann o
g
 luft) 

K
o
m

m
entar/ tiltak 

Natur- og miljøforhold 

SKREDFARE www.nve.no / www.ngu.no / www.skrednett.no  

Løsmasseskred J S2-

K3 

S2-K3  S2-

K3 

I henhold til skredfarevurdering utført av 

Sweco er faren for sørpeskred anslått for å 

være liten, og faren forbundet med dette er 

estimert til å være 1/1000 ved yttergrensene 

for det utvidete bekkefaret. 

S3:  

En hendelse pr. 200 – 

1000 år 

S3-K1 S3-K2 S3-K3 S3-K4 S3-K5 

S2:  

En hendelse pr: 

1000-5000 år 
S2-K1 S2-K2 S2-K3 S2-K4 S2-K5 

S1:  

En hendelse sjeldnere 

enn 5000 år S1-K1 S1-K2 S1-K3 S1-K4 S1-K5 
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Tiltak: Faresone for skred er inkludert som 

egen sone i plankartet, og byggegrense er lagt 

utenfor denne. 

Kvikkleireskred N       Ikke aktuelt. 

Is- og snøskred N    Skredfarevurderingen sier at det er flere 

hendelser med snøskred i området, men det er 

ingen synlige spor etter snøskred verken innen 

planområdet eller i skråningen bak hvor 

skogen øyensynlig er intakt. Terrenget i 

skråningen er også relativt ujevnt med 

bergskrenter og flatere hyller som utgjør en 

stabiliserende faktor for snødekket. Så lenge 

skogen er intakt vurderes utbyggingsområdet 

ikke å være utsatt for snøskred fra skråningen i 

bakkant. 

Steinras, steinsprang J S2-

K3 

S2-K3  S2-

K3 

Faresonene som er etablert for området styres 

av faren for steinsprang, og det er 

gjennomført simuleringer som danner 

grunnlag for faresoner for 1/5000, 1/1000 og 

1/100 nominell sannsynlighet for skred.  

Tiltak: Planforslaget er utarbeidet ut i fra disse 

faresoner slik at det ikke legges opp til 

bebyggelse innenfor gitt faresone med 

nominell sannsynlighet 1/1000. 

EKSTREMVÆR www.met.no / www.nve.no   

Sterk vind N    Ikke aktuelt. 

Flom/ store 

nedbørsmengder 

J S2-

K2 

S2-K2 S2-

K2 

Området nord for utbyggingen er derimot 

skredutsatt både fra sør for Flæfjellet og fra 

den nordvestvendte skråningen langs ryggen 

opp til 835 m o.h. En eventuell utrasing her 

under vårløsningen kan demme bekken og 

føre til flom/sørpeskred.  

Tiltak: Faresone for flom er inkludert som 

egen sone i plankartet, og byggegrense er lagt 

utenfor denne. 
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Store snømengder J S2-

K2 

S2-K2 S2-

K2 

Planområdet ligger i et område der det ofte 

faller en del snø, men det er ikke registrert 

noen uvanlige store mengder som krever tiltak 

så lenge byggene er dimensjonert for det. 

BYGGEGRUNN www.ngu.no   

Setninger N    Ikke aktuelt. 

Utglidninger N    Ikke aktuelt. 

Radon N    Det legges radonsperre mot grunn ihht 

tekniske forskrifter. 

PLANTE OG DYRELIV www.dirnat.no  

Planter N    Ikke aktuelt. 

Dyr N    Ikke aktuelt. 

Fugler N    Ikke aktuelt. 

Fisk N    Ikke aktuelt. 

Skog- og 

vegetasjonsbrann 

N    Ikke aktuelt. 

Jordskjelv N    Ikke aktuelt. 

Menneskeskapte forhold 

BRANN/ EKSPLOSJON/ ENERGI 

Brannfare N    Ikke aktuelt. 

Eksplosjonsfare N    Det ligger ingen særskilte brannobjekter i/ 

rundt planområdet. 

Bombemål N    Ikke aktuelt. 

Høyspent N    Ikke aktuelt. 

Annet ledningsnett N    OBS! Det ble ikke mottatt uttalelse fra BKK ved 

oppstartsmeldingen. 

 

Gass N    Ikke aktuelt. 
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FORURENSNING www.vegvesen.no / www.miljodirektoratet.no  

Drikkevannskilde N    Ikke aktuelt. 

Badevann, fiskevann, 

vassdrag ol. 

N    Ikke aktuelt. 

Nedbørsfelt N S4- 

K1 

S4- 

K1 

S4- 

K1 

 

Kjemikalieutslipp N    Ikke aktuelt. 

Støv/ partikler/ røyk N    Ikke aktuelt. 

Støy N    Ikke aktuelt. 

Lukt N    Ikke aktuelt. 

FRILUFTSLIV/ BARN OG UNGES INTERESSER www.hordaland.no  

Fri ferdsel langs sjø/ 

Friluftsliv 

N    Ikke aktuelt. 

Barn og unges interesser N    Ikke aktuelt. 

VEI OG TRAFIKK www.vegvesen.no  

Vegstandard/ sikkerhet N S4 

- 

K1 

S4 

- 

K1 

 Ikke aktuelt. 

Kryssløsning overordnet 

vegsystem 

N S4 

- 

K1 

S4 

- 

K1 

 Tilkomst til planlagt hyttefelt er via kanalisert 

kryss med Fv 7 og videre på private veger 

fram til feltet som ligger langt fra Fv 7. Sikten i 

nevnte kryss er god. (hentet fra merknad fra 

Statens Vegvesen til oppstartsmelding). 

      

 

Konklusjon:  

Analysen viser at det er fare for løsmasseskred og steinsprang og at tiltak må vurderast 

(gult felt). Dette kjem fram i eigen skredrapport utarbeida av Sweco. I tillegg er det fare 

for flom grunna utrasing i fjellsiden under vårløysingen, og risikoreduserande tiltak kan 

vurderast (grønt felt). 

52 av 84



 

10 
 

Tiltak for å hindre skred og steinsprang: 

- Faresone er inkludert som eigen sone i plankartet, og byggjegrense er lagt utanfor 

denne. Planforslaget er utarbeida ut i frå desse faresonar slik at det ikkje leggast 

opp til bygging av hytter innanfor gitt faresone med nominell sjanse 1/1000 (jf. 

Skredrapport). 

 

Tiltak for å hindre flom: 

- Faresone for flom er inkludert som eigen sone i plankartet, og byggjegrense er 

lagt utanfor denne. 

 

 

Utarbeidet av: 

En Til En Arkitekter AS, Bergen 16.09.15 
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7. SKILDRING AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON) 

 

Landskap og terreng. 

Det planlagde utbygde området ligg inst i Eikedalen like øst for Setertrekket. Hyttefeltet er 

planlagt i eit område om lag 575 m o.h. Det er plassert noko over i høgde frå det slakt 

stigande terrenget i vest og inntil skråningsfoten på om lag 100 m høg og 40° bratt skråning i 

nordaust. Skråninga går vidare over i ein fjellrygg mot ein topp på 835 m o.h. Eit bekkefar 

følgjer ein forseinking like vest for utbyggingsområdet. Denne drenerer søre del av Flæfjellet 

(939 m o.h.) og vestlige områda til 853 m toppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kart med planomriss.  

(kart og tekst henta frå skredfarerapport utarbeida av Sweco). 
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Kartet henta frå gulesider.no  

Kart viser planområdet (raud sirkel) og plasseringa i landskapet i høve til  Fv 7 som er vist 
som gul linje sør på kartet. Frå fylkesvegen er det private veger til planområdet. Langs den 
private vegen som endar i avkøyring til Fv 7 går Teigaelva som renn ut i Eikedalsvatnet 
(synleg heilt sør på kartet).  

Planområdet ligg like aust for Eikedalen Skisenter som er eit populært skisenter for heile 
regionen. Planforslaget ligg i grensa mellom Samnanger og Kvam kommune, og medan 
planområdet er i Samnamger kommune, så er tilgrensande hyttefelt er ein del av Kvam 
kommune. Sjå kommunegrense vist i kartet over som ei grå stipla linje omlag midt på biletet. 

 

Regional viktighet. 

Eikedalen skisenter pregar området og opplevinga av landskapet med sine alpinanlegg. Ei 
vidare utbygging av fritidsbusetnad er ei naturleg veg å gå i samanheng med utviklinga av 
skisenteret, og vil vere eit tilbod til eit større kundegrunnlag for senteret og kommunen. 
Skisenteret har etablert seg til å vere eit av dei største og viktigaste friluftsområda i regionen. 
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Ortofoto henta frå gulesider.no  

Flybilete over viser området i dag med ei raud sirkel som indikerer planområdet (ikkje eksakt 
omriss av plangrense). Bilete viser korleis ei utbygging med fritidsbusetnad vil liggje i 
terrenget saman med eksisterande hyttefelt. Nødvendig infrastruktur for ei slik utbygging er 
allereie etablert, og ein kan nytte seg av veg og anna anlegg som er på plass og allereie i bruk. 

Om lag midt på biletet kan ein sjå nokon loddrette linjer i terrenget. Dette er skitrekk som 
knyttar hyttefeltet til resterande ski anlegg, og gjer at ein kan tilby «ski in - ski out» til 
bebuarane i hyttefeltet. 
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Kart viser plangrense med kartgrunnlag og flybilete over planområdet. 

På kartet over kan ein sjå den eine hytten innafor planområdet som allereie er bygd og tatt i 
bruk. Tilkomst til hyttefeltet skal skje på vegen mellom eigedom bnr 18 gnr 49 og gnr 18 bnr 
55. 

 

Natur. 

Planområdet består i dag stort sett av fjellknausar, gras og enkelte mindre trer og buskar. Til 
venstre for planområdet kan ein i kartet sjå bekkefaret som delvis er innafor planområdet. 
Denne vert liggjande slik den er utan at utbygginga har innverknad på den. Det er registrert 
bjørkeskog i dei bratte liene øst for planområdet og vidare utanfor planområdet. Denne er 
prega av til dels storvakse bjørk, noko gamal bjørk. 

57 av 84



 

15 
 

Klima og geografi. 

Kvamskogen ligg i ein sone som ofte har det kaldt om sommaren og ikkje særleg kaldt om 
vinteren. Kvamskogen ligg i den mellomboreale sone kva angår naturgeografi – ein 
vegetasjonssone som på vestlandet er prega av furu- og bjørkeskogar og markante 
førekomstar av myr. På Kvamskogen er det bjørkeskog som dominerer i dei fleste områda, 
men lokalt er det områder med velutvikla furuskog. 

 

Skred- og rasfare. 

På bestilling frå Minde Prosjekt har Sweco laga ei skredfarevurdering for planområdet datert 
23.09.2013.  

Til rapporten vart det utarbeida eit faresonekart som er vist under. I dette kartet er det vist 
faresoner for skredfare og flomfare. Faren for steinsprang styrer sonene, og det er ved hjelp av 
programvarepakken RocFall simulert enkeltblokker som fell frå potensielle områdar langs 
realistiske terrengprofiler.  
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Ved utbygging av området med enkeltståande fritidsbustadar med opphald for mindre enn 10 
personar er det nominell sannsynleg 1/1000 som gjeld for utbygginga. Om det ikkje utførast 
sikringstiltak må utbygginga av fritidsbustad og opparbeida uteområde ikkje gå utover 1/1000 
faresonen. 

Plangrensen har endra seg sidan rapporten vart laga, og er trekt lenger sør med bakgrunn av 
skredfaren. Plangrensen går heller ikkje inn i Kvam kommune som vist i kartet. Planforslaget 
har inkludert dei ulike sonene frå rapporten i forslaget, og lagt omsynssyner for areala som 
kjem innafor planområdet. Dette gjeld innafor soner med moglegheit for skred eller flom per 
1/1000 (oransje linjer), og anna sikringstiltak er difor ikkje nødvendig. Sjå fullstendig 
skredfarerapport som eige vedlegg til plansaken for nærare forklåring. 

 

 

8. UTREDNINGAR I HHT KONSEKVENSUTREDNING 

Ikkje aktuelt. 
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9. SKILDRING AV PLANFORSLAGET 

Planforslag. 

Kartet over viser forslag til plankart for Øvre Eikedalen Panorama. Planforslaget legg opp til 
ei utbygging av området til fritidsbusetnad, i ei naturleg fortsetjing av eksisterande hyttefelt i 
Eikedalen. 
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Reguleringsføremål. 

Desse arealføremåla er i planforslaget: 

- Fritidsbusetnad (5.6 daa) 
- Veg (0.4 daa) 
- Naturområde – grønnstruktur (2.4 daa) 

Til saman 8.4 daa 

 

Grad av utnytting. 

Maksimal tillate grad av utnytting er 20 % BYA for tomt 1, 2, 4, 5 og 6, og 25 % BYA for 
tomt 3. Dette skal inkludere nødvendig parkeringsareal og skibod. All parkering skal skje på 
eigen grunn, og det er eigen bestemmelse i førsegnene om at det minimum skal opparbeidast 
1 stk parkeringsplass på kvar tomt, maks to, før det gjevast bruksløyve/ferdigattest. 
Fritidsbusetnad skal maksimalt vere 150 m2 i grunnplan for tomt 1, 2, 4, 5 og 6, og 200 m2 i 
grunnplan for tomt 3. Kjeller er ikkje tillete. 

Tomt 3 ligg på eit naturleg platå i terrenget, og er ei av dei største tomtene. Den krev ikkje 
like stort terrenginngrep som dei andre ved ei utbygging då den øvste delen av tomten som 
vert naturleg å byggje på har mindre høgdeforskjell (2 m), og med bakgrunn av dette er det 
opna for at denne kan ha ei høgare utnyttingsgrad enn dei andre tomtene. Difor er denne gitt 
ein maksimal storleik på 200 m2 i grunnflate på hytta, i motsetning til dei andre som er på 
maksimal 150 m2. 

Eksempel på arealrekneskap for tomtene:          
Den minste ubebygde tomten (nr 1) er på 860 m2, og tillete utnyttingsgrad er 20 % BYA. 
Tillate arealbruk av området vert då 172 m2 BYA. I føresegnene er det bestemt at minst ein 
parkeringsplass skal opparbeidast før det gjevast bruksløyve/ferdigattest, og maks to kan 
byggjast. I tillegg er maks tillete grunnflate på hytta 150 m2. Om ein byggjer maksimalt får 
ein ei hytte på 150 m2 i grunnflate. Då har ein 22 m2 tilgjengeleg igjen, og 18 m2 av desse 
går til ei parkeringsplass (gjennomsnittleg storleik). Av dei resterande 4 m2 kan ein byggje 
ein skibod eller eit lite uthus. Med denne løysinga er det ikkje rom for å byggje frittståande 
garasje. Om ein derimot går ned i storleik på hytta til 130 m2 grunnfalte, kan ein byggje 
garasje på 20 m2. 

 

Byggjehøgde. 

For nye hytter skal gesimshøgda ikkje overstige 4 meter, mønehøgde maksimum 6 meter, 
grunnmur maks 0,7 m, alt over gjennomsnittleg opphavleg terreng.  

 

Arkitektonisk uttrykk. 

For å halde eit likt uttrykk på hyttene er det lagt opp til at alle tak skal ha saltak eller pulttak, 
taket skal ha ikkje-reflekterande taktekking og ytterkledning skal vere av tre og/eller 
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naturstein. Hyttene skal også i størst mogleg grad tilpassast terrenget slik at ein får minst 
mogleg sprenging og terrenginngrep. 

 

Terrenginngrep. 

Alle terrenginngrep skal vere skånsamme, og terreng som gjerast inngrep i må ein gje 
tiltalande form og behandling. Skjeringar og fyllingar skal såast med naturfrøblanding. Det er 
store høgdeskilnader i området, og vegen skal så langt det lar seg gjere vere universelt 
tilgjengeleg. Det er satt maksimal høgde på skjeringar og fyllingar til 2 meter frå opphaveleg 
terreng i forhold til veg. 

 

Tomtene. 

Planforslaget inneheld seks tomter med storleik frå om lag 850 m2 til om lag 1050 m2, ei av 
tomtene er allereie bygd hytte på og tatt i bruk (tomt nr 6 vist i illustrasjonsplan). Denne 
hytten inngår i planen. Alle tomtene har byggjegrense som er satt minst 4 meter frå 
føremålsgrense, og utanfor omsynssgrenser for skred- og flomfare.  

Kvar tomt har gode solforhold med plassering mot sør, med moglegheit for å nyte sola frå 
morgon til kveld. 

 

Tilkomstveg. 

Veg f_VEG er tilkomstveg til området, og koplar seg på eksisterande veg i tilgrensande 
hyttefelt aust for planområdet. Ved tomt 4 er det lagt opp til moglegheit for personbilar å snu.  

Tomt nr 6 har eigen tilkomst med veg inn i området (sjå illustrasjonsplan). Tilkomstvegen 
skal ha ein bredde på 3,5 m. 

 

Grøntstruktur. 

Utbygginga av området skal ikkje ha nokon innverknad på naturområde – grønnstruktur, og 
dette skal stå urørt. Området skal behandlast varsamt slik at det ikkje vert gjort skade på det. 

 

Illustrasjonsplan. 

Illustrasjonsplanen viser ei måte ein kan byggje ut området på med plassering av hytter, 
vegtilkomst, terrasse og bevaring av vegetasjon på dei ulike tomtene. 
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Illustrasjonsplan. 
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VA-rammeplan. 

Asplan Viak har på bestilling frå Minde Prosjekt AS utarbeida ein VA-rammeplan som ligg 
ved plansaken i sin heilskap. VA-rammeplan teikning nr. 603924 – HB001 skildrar løysingar 
for vatn, spillvatn og overvatn i området. 

Utdrag frå rammeplanen (bokmål): 

Vannforsyning. 

«De 6 nye tomtene planlegges å bli koplet til vannledningsnettet i tilgrensende hyttefelt, pkt. 
B, slik at det nye hyttefeltet forsynes med vann fra eksisterende fjellboringer. Dette 
ledningsnettet var i sin tid også prosjektert og dimensjonert for de 6 tomtene i inneværende 
reguleringsplan. Vannledningsnettet er koplet til fjellbrønner og skal ikke koples til kommunal 
fjell-ledning da vannet sin kvalitet er målt og kontrollert over flere år.» 

«I forbindelse med utvidelsen med 6 hytter planlegges det å grave ned en 10 m3 vanntank ved 
siden av eksisterende 40 m3 vanntank i tilgrensende hyttefelt. Dette for å øke kapasiteten ved 
maksforbruk i ferietider. Tiltaket vil kombineres med frekvensøkning for pumpeinnslag i 
brønnene i f.eks. påsken.» 

Avløp. 

«Spillvann fra de 5 øverste tomtene planlegges å bli koplet på den allerede tilrettelagte 
spillvannsledningen i det tilgrensende hyttefeltet ved pkt. B. I reguleringsplanen for det 
eksisterende hyttefeltet er avløpsnettet for spillvannet prosjektert og dimensjonert for de 5 
hyttene.  
Den nederste tomten (nr. 6) er allerede bygd og hytten tatt i bruk, så denne er allerede 
tilknyttet samme nett for spillvann.  
Nettet for spillvannet skal knyttes til kommunal spillvannsledning før det gis bruksløyve eller 
ferdigattest til hytter i reguleringsplanen. Prosessen er satt i gang da det allerede er søkt 
Kvam kommune om løyve for å legge blant annet spillvannsledning fra dagens tette tanker og 
frem til kommunal spillvannsledning. Det mangler noe dokumentasjon før spillvann til de tette 
tankene kan kobles til den omtalte nye spillvannsledningen som det er søkt om, men en regner 
med at dette er klart i løpet av høsten 2015.» 

Overvann. 

«Overvannet føres til naturlig terreng og vil dermed dreneres mot elven nedenfor 
hytteområdet. Den naturlige elven planlegges å ligge urørt i regulert naturområde. I 
reguleringsplanen er flomsone rundt elven markert, slik at de nye hyttene ikke bygges for tett 
på denne. Denne sonen er også markert på tegning HB001.» 

 

Angåande rett. 

Minde Prosjekt er eigar av vatn og avlaupsanlegget i tilgrensande hyttefelt, samt eigar av 
veggrunnen i same hyttefelt. Leidningsnettet ligg nedgravd i dette vegnettet, slik at alle 
nødvendige rettar er soleis etablert.  
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10. KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET 

Hyttene vil liggje på om lag same kotehøgde over havet som hytter i tilgrensande hyttefelt, og 
vil dermed ikkje skilje seg ut grunna høgde. Det er også lagt opp til same byggjehøgde på dei 
nye hyttene som dei eksisterande for å skape ein heilskap i området.  

Ein naturleg konsekvens er at dei næraste naboane vil få noko meir innsyn på deira private 
uteområder. 

 

11. UTSEGN  OG MERKNADAR 

Det kom til saman fire merknader til melding om oppstart av planarbeid. Oversikt og 
oppsummering av desse er: 

1.Statens Vegvesen: Informerer om at planlagt hyttefelt er via kanalisert kryss med Fv 7 og 
vidare på private vegar fram til feltet som ligg langt frå Fv 7. Sikten i nemnte kryss er god. 
Utover det har dei ingen spesielle merknader. 

Forslagsstillars kommentar: Tatt til orientering. 

 

2. NVE : Påpeikar at i det aktuelle planarbeidet er sikkerhet mot skred ei aktuell 
problemstilling. I aktsomhetskart på NVEAtlas er planområdet definert som potensielt 
fareområde for steinsprang, snøskred og jord- og flomskred. Det må gjerast ein nærare 
vurdering av skredfaren, og evt faresonegrensar må fastsettast i samsvar med 
tryggleiksnivåene i TEK 10. Det bør også leggjast opp til ein arealbruk som ikkje medfører 
inngrep i bekken som er verdifull for miljø og friluftsliv. 

Forslagsstillars kommentar: Tatt til følgje.  

Sweco har utarbeidd ei eigen rapport for skred- og flomfare kor faresonekart er etablert. Ut i 
frå dette kartet er det lagt faresoner inn i plankartet, og føremålsgrenser og byggjegrenser 
justert deretter. Den naturlege bekken skal liggje urørt i regulert naturområde.  

 

3. Kråbeitet grunneierlag, ved Joar Kolle : Iht avtale frå 2006 er arealet som er kjøpt av 
Eikedalen Panorama/Eikedalen Skisenter på 6 daa. Grunneierlaget reknar med at grunnen til 
at planområde er større enn kjøpte areal  er at nødvendig «buffersone» i plan ligg utanfor dei 6 
daa som er kjøpt. Dei meiner at dette blir feil , og at planareal inkl. nødvendige buffersoner 
ikkje skal overskride 6 daa. Om Øvre Eikedalen Panorama har behov for eitt større areal (8.4 
daa) lyt dei gå i dialog med Grunneierlaget om dette. 

Forslagsstillars kommentar: Ikkje tatt til følgje. 

Planforslaget viser at føremål for fritidsbusetnad og veg som vil verte opparbeida og endra ut i 
frå dagens situasjon utgjer til samen 6 daa, og er difor i samsvar med avtalen. Resterande 
areal er regulert til naturområde - grønnstruktur, og vil ikkje verte opparbeida eller brukt til 
noko anna enn det er i dag. Området skal ikkje brukast til buffersone, og forslagsstillar ser 
difor ikkje at planforslaget er i konflikt med inngått avtale.  
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4. Eikedalen Panorama Eierlag, ved Trond Opheim: EPE (Eikedalen Panorama Eierlag) 
v/styret har utarbeida referat frå befaring 21.08.13 om utbetring av diverse arbeider angåande 
veg – vann og avlaup. Det er kun delar av dette arbeidet som er utført av Minde Prosjekt. Skal 
utbygginga inn på gammalt anlegg, må kapasitet for vatn aukast. Det er registrert at kapasitet 
er for liten med dagens forbruk av vatn og dermed ikkje dimensjonert for dagens forbruk. 
Tilkoplingsavgift for nye brukarar må diskuterast. 

Forslagsstillars kommentar: Tatt til orientering. Det påpeikast at det berre kommenterast 
punkt som angår planforslaget for Øvre Eikedalen Panorama.  

Anlegg for vatn og avlaup skal dimensjonerast slik at det er tilstrekkeleg for den vidare 
utbygginga. 

 

 

      12. FORSLAGSSTILLARS AVSLUTTANDE KOMMENTAR  

Planforslaget vidareførar same uttrykk som eksisterande hyttefelt aust for planområdet i form 
av materialval, byggjehøgde og kvalitetar, og dette vil saman skape eit heilskapleg område 
kor det ikkje vil vere synleg kva som vart bygd til ulik tid.  

Kvar tomt har gode og solfylte områder på sin eigen tomt, og har moglegheit for å bevega seg 
fritt rundt si eige hytte med god kontakt med naturen.  

Forslagsstillar håper kommunen ser kvalitetane som er framlagt i skildringa, og at ein stillar 
seg positiv til forslaget. 
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Nasjonal arealplan-ID 1242_1242201501 

 

Reguleringsplan, detaljregulering for: 
Jf. plan- og bygningslovens (PBL) kap. 12 
 

SAMNANGER KOMMUNE 
gnr 33 bnr 3, Øvre Eikedalen Panorama 
Nasjonal arealplan-ID 1242_1242201501 
 
 
 
Saksnummer     :  
Siste revisjonsdato føresegner  : 16.09.15 
Vedteken av kommunestyret  : 
 
 
 
 
 
 

REGULERINGSFØRESEGNER 
(pbl § 12-7) 

 
 

PLANENS INTENSJON 
 

Planens hensikt er å leggje til rette for fritidsbusetnad med tilhøyrande veg. 
For utfyllende opplysninger sjå planskildring datert 17.07.2015 
 
 
§ 1.  FELLES FØRESEGNER 
 
1.1 Terrenginngrep 
1.1.1 Skjeringar og fyllingar skal behandlast på ein tiltalande måte og såast med 

naturfrøblanding. Maksimal høgde på skjeringar og fyllingar er 2 meter frå opphaveleg 
terreng i forhold til hytter, og 3 meter frå opphaveleg terreng i forhold til veg. 
 

1.1.2 Alle anlegg i terrenget, som vegar, parkeringsplassar og byggegroper skal på sidene 
jamnast ut mot eksisterande terreng og såast til eller på andre måtar arbeidast med slik at 
eksisterande vegetasjon vert etablert på nytt. 
 

1.1.3 Alle terrenginngrep må vere skånsamme, og terreng som gjerast inngrep i må ein gje 
tiltalande form og behandling.  

 
 

 
1.2 Parkering 

Parkering skal i sin heilskap vere inne på eigen tomt. Det skal opparbeidast minst 1 parkeringsplass 
for kvar tomt, maksimalt 2. 
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1.3 Rassikringstiltak 
Det er tillete med rassikringstiltak i alle arealbruksområde som ligg i omsynssone H310. 

 
 
 
§ 2.  REKKEFØLGJEKRAV 
2.1 Tiltak innanfor planområdet 
2.1.1 - Felles tilkomstveg f_VEG skal vere ferdig opparbeida før det gjevast 

bruksløyve/ferdigattest. 
- Leidningsnett for spillvatn skal vere tilkopla kommunal spillvassleidning før det gjevast 
bruksløyve/ferdigattest.  
- Minst ein parkeringsplass skal vere opparbeidd på kvar tomt før det gjevast 
bruksløyve/ferdigattest. 
- Det er utarbeida ein VA-rammeplan for området. Rammeplanen er bindande for 
planlegging og utforming av vass- og avlaupsanlegg, inklusiv overvatn. 

 
 
 
§ 3. EIGEFORM 
3.1 Offentlege arealføremål 
3.1.1 Følgjande arealer skal vere offentlege: 

 Naturområde – grønnstruktur: o_N1 og o_N2 
 
3.2 Felles arealføremål 
3.2.1 Følgjande arealer skal vere felles: 

 Veg: f_VEG 
 Vegen er felles for  tomt 1 – 6 (sjå illustrasjonsplan for nummerering). 

 
 
 
 
§ 4. BYGNINGAR OG ANLEGG 
4.1 Fritidsbusetnad 
4.1.1 I område F1 og F2 er det lov å oppføre fritidsbustad med tilhøyrande parkeringsplass på 

eigen tomt til maks 2 bilar, uthus, terrasse og skibod.  
 

4.1.2 Fritidsbusetnad skal maksimalt vere 150 m2 i grunnplan for tomt 1, 2, 4, 5 og 6, og 200 m2 
i grunnplan for tomt 3. Kjeller er ikkje tillete. 

 
4.1.3 Fritidsbusetnad skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 5 og 40 gradar.  
 
4.1.3 Taket skal ha ikkje-reflekterande taktekking. Det er lov med solcellepanel på tak eller 

vegg. Hyttene skal ha ytterkledning av tre og/eller naturstein og skal tilpassast terrenget. 
 
4.1.4 For frittliggjande hytter er det lov å byggje utegolv, terrasse og veranda eller balkong inntil 

14 m2. Det kan i tillegg byggjast utegolv, maks 0,5 meter over bakken, maksimum 2 
meter bredt langs hyttevegg. 
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4.2 Utnytting og byggjehøgde 
4.2.1 I område F1 og F2 er det lov å oppføre fritidsbustad med ei grad av utnytting på 20 %  

BYA for tomt 1, 2, 4, 5 og 6 (sjå illustrasjonsplan). For tomt 3 er det lov å oppføre 
fritidsbustad med ei grad av utnytting på 25 % BYA. 
 

4.2.2 For nye hytter skal gesimshøgda ikkje overstige 4 meter, mønehøgde maksimum 6 meter, 
grunnmur maks 0,7 meter, alt over gjennomsnittleg opphavleg terreng. 
 

 
 
4.3       Byggjegrense 

Hyttene skal plasserast innanfor byggjegrense som vist på plankartet.  
 

Garasje og uthus er tillete plassert inn til 1 meter frå nabogrense. 
 

Byggjegrense gjeld ikkje for planeringstiltak, markterrasse, parkeringsplass og støttemur. 
 
 
 
 
§ 5. SAMFERDELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
5.1       Veg 

Veg f_VEG skal ha ein bredde på minst 3,5 meter. 
 
 
 
 
§ 6.      GRØNTSTRUKTUR 
7.1       Naturområde – grønnstruktur 

Naturområdet skal ikkje brukast for mellomlagring av massar eller som rigg-plass. 
Naturområdet skal vere urørt av utbygginga i området, og handsamast varsamt slik at det 
ikkje vert skade på området. 

 
 
 
§ 7. OMSYNSSONER 
7.1       Ras- og skredfare 
 Det er ikkje tillete med tiltak innanfor H310 med unntak av eventuelle rassikringstiltak. 
 
7.2       Flomfare 
 Det er ikkje tillete med tiltak som endrar områdets naturlege vassgangar innan området. 
 
 
 
VEDLEGG 
 

A. JURIDISK BINDENDE 
1. Plankart datert 15.07.15 
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B. RETNINGSGJEVANDE 
1. Illustrasjonsplan datert 15.07.15 
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Statens vegvesen 
  

 

 

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Eitrheimsvegen 160 Statens vegvesen 

Region vest firmapost@vegvesen.no 5750 ODDA Landsdekkende regnskap 

Askedalen 4       
6863 LEIKANGER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Kenth Paul Opheim 

 

   

   

  

 

   

 

  

Behandlande eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: 

Region vest Terje Vidar Hoel / 53650120 15/241883-2    26.11.2015 

     

      

Fartshumpar fv. 136 Tysse - Gaupholm i Samnanger kommune - Svar på 

oppmoding om fjerning 

Viser til din e-post mottatt 17.11.2015, og vårt svar til Samnanger kommune 17.12.2014 og 

04.03.2015. 

 

Frå klagene 

I epost dagsett 17.11.2015 vert det vist til svært mange klager, og vedlegg frå klager. 

Her går det fram at ein grunneigar som leiger ut sin eigedom klagar på vibrasjonar og støy 

frå humpa. Denne humpa vart fjerna i januar/februar i år. 

Dei andre klagane i vedlegget er frå Samnanger Brannvesen og Tide Buss: 

 

Samnanger Brannvesen oppmodar på det sterkaste at fartsdumpene fjernast, og viser til 

betydelig senkande effekt på utrekningar, noko som kan gå ut over liv og helse. 

 

Hovedverneombudet til Tide Buss skriv at «humpane er ei stor belastning for sjåføren si 

helse, og meget ubehageleg for passasjerar i baksetet». 

 

Det er vårt inntrykk at klagene i hovudsak kjem frå Tide og Samnanger Brannvesen. 

 

Synfaring våren 2015 

Driftssjef i Tide Buss viser til synfaring som vart halden i vår.  

Med på synfaringa var representantar frå Samnanger kommune, Skyss, Hordaland 

Fylkeskommune og Statens vegvesen. 

Tide hadde stilt ein buss til disposisjon, slik at heile følget køyrde over humpane med buss. 

Representantane frå Statens vegvesen opplevde ikkje ubehag ved turen, og meiner at 

belastning med å passere humpane i den farten som vart halden under synfaringa må vere 

tåleleg. 

Bakgrunn for fartshumpane 
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Bakgrunn for bygginga av fartshumpane var bekymring for dei mjuke trafikantane når 

fylkesvegen ble brukt som omkøyringsveg under bygging av Tyssetunnelen. 

Vegen er smal og svingete, og det er dårleg separering mellom kjøretøy og mjuke trafikantar 

på strekninga. 

Samnanger kommune skriv i si trafikksikringsplan at det er svært dårlege tilhøve for mjuke 

trafikantar på strekninga, og at dette er ein skuleveg til Samnanger ungdomsskule. Dei ber i 

planen om at det vert bygd ein gang- og sykkelveg. 

 

Som ein del av prosjektet med Tyssetunnelen vart det bygd humpar og midlertidig nedsett 

fartsgrense frå 50 km/t til 30 km/t. 

I forkant vart det målt fart. Målingane viste at 85% heldt ein hastighet opp mot 60 km/t.  

 

Etter opning av Fv. 48 til Frølandsvatnet vart det ein høyring på fartsgrensa på Fv. 136. 

Her vart det vedteke å oppretthalde fartsgrense 30 km/t og fartshumpar. 

 

Konklusjon 

Statens vegvesen si haldning i denne saka er at omsynet til dei mjuke trafikantane må 

komme først. Kollektivtrafikken må senke farten over humpane på denne strekninga.  

 

Fartsmålingar synar at utan fartsdempande tiltak vert fartsnivået for høgt. 

 

Ei evaluering bør takas ved neste re-asfaltering av strekninga. 

 

 

Plan og Forvaltning, Voss og Hardanger 

Med helsing 

 

 

Carl Erik Nielsen    

Seksjonsleiar Hoel Terje Vidar 

     

 

    

 

 

  

 

Kopi  

Hordaland fylkeskommune - Samferdsleavdelinga, Postboks  7900, 5020 BERGEN 

Skyss,  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar 
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Hilde-Lill Våge  
Sendt: 07.12.2015  
Til:   Arkiv  
Kopi:  Kenth Paul Opheim  
Emne:  VS: Dokument 15/241883-2 Fartshumper fv. 136 Tysse - Gaupholm i Samnanger 

kommune - Svar på anmodning om fjerning sendt fra Statens vegvesen  
________________________________________________________________  
 
 
 Kan de legge inn vedlegget på sak 2012/552 - på Kenth med kopi til meg og ordførar. Brev skal og refererast i 
naturutvalet. 
  

  
Med helsing 
Hilde-Lill Våge 
Assisterande rådmann/sektorleiar samfunn og utvikling , Samnanger kommune 
56587422 / 95120542 

  

  
Fra: Kenth Paul Opheim  
Sendt: 7. desember 2015 07:58 

Til: Hilde-Lill Våge 
Emne: VS: Dokument 15/241883-2 Fartshumper fv. 136 Tysse - Gaupholm i Samnanger kommune - Svar 

på anmodning om fjerning sendt fra Statens vegvesen 
  
Til orientering. 

  
Med helsing 
Kenth Paul Opheim 
Teknisk sjef, Samnanger kommune 
56 58 74 42 

  

  
Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no [mailto:noreply.saksbehandling@vegvesen.no]  

Sendt: 4. desember 2015 07:41 
Til: Kenth Paul Opheim 

Emne: Dokument 15/241883-2 Fartshumper fv. 136 Tysse - Gaupholm i Samnanger kommune - Svar på 

anmodning om fjerning sendt fra Statens vegvesen 
  

Til Kenth Paul Opheim 

Vedlagt oversendes dokument 15/241883-2 Fartshumper fv. 136 Tysse - Gaupholm i 

Samnanger kommune - Svar på anmodning om fjerning i sak Fjerning av fartsdumper - 

Fv. 136 - Mellom Tysse og Steinsland - Samnanger kommune fra Statens vegvesen. Se 

vedlegget for innholdet i utsendelsen.  

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no 
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<mailto:firmapost@vegvesen.no> eller i vårt kontaktskjema 

<http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Kontakt+oss/Kontaktskjema/Kontakt+oss

>.  

Dette er en systemgenerert e-post, og skal ikke besvares. 
  

Til Kenth Paul Opheim 

Vedlagt sender vi dokument 15/241883-2 Fartshumper fv. 136 Tysse - Gaupholm i 

Samnanger kommune - Svar på anmodning om fjerning i sak Fjerning av fartsdumper - 

Fv. 136 - Mellom Tysse og Steinsland - Samnanger kommune frå Statens vegvesen. Sjå 

vedlegget for innhaldet i utsendinga.  

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no 

<mailto:firmapost@vegvesen.no> eller i kontaktskjemaet 

<http://www.vegvesen.no/Om+Statens+vegvesen/Kontakt+oss/Kontaktskjema/Kontakt+oss

> vårt.  

Dette er ein systemgenerert e-post du ikkje kan svare på. 
  ________________________________   

Denne epost har blitt kontrolleret for virus av Comendo Security <http://www.comendo.no> 

This e-mail has been scanned for viruses by Comendo Security <http://www.comendo.no> 

  ________________________________   
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SAMNANGER KOMMUNE 
Eining for teknisk fovaltning 

 

1 

       

 

Informasjonsnotat / orientering 
 

 

Frå: 
Kenth P. Opheim 

 

 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM TILSYN MED FORSØPLING - BIR 

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

09/507/16/308/TEK/KPO  FE-231 11.01.2016 

 

 

Representanter frå BIR vil halde eit innlegg om erfaringane frå eit prøveprosjekt dei har hatt 

sidan 2014 med samarbeidskommunane i distriktet, ”Interkommunalt samarbeid om tilsyn 

med forsøpling”. 

 

Samnanger kommune vart invitert med i prosjektet i 2014 og adm. innstillte på deltaking i 

prøveprosjektet, men forslaget vart nedstemt i naturutvalet den gong. 

 

Samnanger kommune har mykje søppel liggande rundt om, særskilt langs småvegar  og på 

private eigedomar. 

Teknisk eining som er forureinsingsmynde i kommunen, har korkje økonomisk eller 

bemannigsmessig kapasitet til å fylgje opp dette på ein tilfredsstillande måte.  

Dette vil verte ivareteken på ein profesjonell måte av BIR. 

 

Prøveprosjektet har no vart i 2 år, og det kan vere interessant å høyre kva for erfaringar BIR 

og dei deltakande kommunane har gjort seg. 
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SAMNANGER KOMMUNE  
 

 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  Roald Aandahl  Arkivkode:  GBNR-18/209 

Arkivsaksnr: 09/659    Løpenr:  16/1100 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

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

Naturutvalet 09.02.2016 009/16 RAAN 
 
 
 

 

 

DISPENSASJON, BYGGJEGRENSE MOT VEG, BJØRKHEIM GNR 18, BNR 209. 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Med heimel i plan og bygningslova §19-2 vert det dispensert frå byggjegrense mot veg i  

 

 

Dokument som er vedlagt:     

15_250584-2Statens vegvesen sin uttale - Fv. 7 - Oppføring av forretningsbygg Bjørkheim – 

gnr. 18 bnr. .209 -  Samnanger kommune.pdf 

situasjonsplan 
 
 

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 

Det er søkt om endring av rammeløyve for forretningsbygg på gnr. 

18. bnr. 209. Plasseringa av bygget ligg i byggjegrense mot veg, 

med unntak av eit lite framspring på 0,3meter i tilkyting til 

trapperom og sjakt. Det er trong for dispensasjon frå byggjegrense 

mot veg i områdereguleringsplan for Bjørkheim, for å godkjenne 

plassering av bygget og endring av rammeløyve. 

 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

 

Saken har vore til uttale hos statens vegvesen og dei har ikkje nokre innvendingar i at bygget 

plasserast som synt i situasjonsplan. På grunnlag av at vegvesenet ikkje har nokre merknader, og 

fleire nabobygg er oppført langt lenger inn i byggjeforbodsona finn rådmannen det forsvarleg å tilrå 

dispensasjon. 
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Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Flyplassvegen Statens vegvesen 

Region vest firmapost@vegvesen.no 5705 VOSS Landsdekkende regnskap 

Askedalen 4       
6863 LEIKANGER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Sivilarkitekt Helge Christiansen MNAL 

 

   

   

    

 

   

 

  

Behandlande eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: 

Region vest Kari Veseth Kinden / 56520261 15/250584-2 hc 22.12.2015 

     

      

Statens vegvesen sin uttale - Fv. 7 - Oppføring av forretningsbygg Bjørkheim 

– gnr. 18 bnr. .209 -  Samnanger kommune 

Me viser til e- post mottatt 08.12.15, vedkommande ynskje om uttale til tiltak på gnr. 18 

bnr. 209. Viser og til e- post frå Samnanger kommune v/Elena Castillo 22.12.15. 

 

Dersom bygget ligg i eller utanfor byggegrense, skal det søkjast om dispensasjon. Statens 

vegvesen vil i dette tilfelle ikkje ha merknader til at Samnanger kommune gir dispensasjon 

for oppføring av bygg med plassering i samsvar med tilsendt skisse, datert 03.12.15. 

 

Plan og forvaltning Voss og Hardanger 

Med helsing 

 

 

Carl- Erik Nielsen    

Seksjonssjef Kari Veseth Kinden 

     

 

    

 

 

  

 

Kopi  

Samnanger kommune, Tyssevegen 217, 5650 TYSSE 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar. 
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SAMNANGER KOMMUNE  
 

 

 

       

 

SAKSFRAMLEGG 
 

 

Sakshandsamar:  Roald Aandahl  Arkivkode:  GBNR-17/5 

Arkivsaksnr: 15/902    Løpenr:  16/1089 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

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

Naturutvalet 09.02.2016 010/16 RAAN 
 
 

 

 

DISPENSASJON FRÅDELING GBNR 17/5 - BUSTADTOMT 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

Med heimel i plan- og bygningslova §§ 19-2, 1-8 og 11-6  og jordlova §12 vert det gjeve 

dispensasjon til frådeling av parsell som synt på vedlagt situasjonsplan.  

 

 

___________________________________________________________________________

  

Dokument som er vedlagt:     

Situasjonsplan Vedlegg D01.pdf 

Uttale - Løyve til tiltak - frådeling av bustadtomt.doc.pdf 
 

 

___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 
Anne Gro Aadland  har søkt om å få skilja ifrå tomt til bustad på 

eigedom, gnr/bnr 17/5 i Samnanger kommune. 

 

 

Vurderingar og konsekvensar:  

 

Eigedomen ligg i LNF-område i kystsoneplanen og vil difor krevje 

dispensasjon frå føremålet i overordna plan. 

 

Den omsøkte eigedomen ligg mellom eksisterande busetnad og ein 

fortetting vil ikkje endre området sin karakter. Eigedomen kan 

nytte eksisterande teknisk infrastruktur i området og vil ikkje bryte 
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viktige landskapsdrag, påføre auka samfunnsrisiko eller bryte vesentleg med intensjonane i 

overordna planverk. 

 

Det er eit potensiale for funn av nyare kulturminne på grunn av at den aktuelle parsellen og det stykket 

med dyrka mark som ligg på vestsida av tilkomstvegen var under krigen del av ein større militærleir der 

tyskarane hadde mange brakker, garasjar og ein stor idretts- og ekserserplass. Det er lagt på eit tynt lag med 

jord etter krigen så det er potensiale for at eventuelle minnar kan vere intakt.  

 

Brakkar og ekserserplass vurderast av kommunen å ha avgrensa kulturminneverdi, og rådmannen vil difor 

minne om meldeplikta etter kulturminnelova § 8, 2. ledd.  

 

”Om automatisk freda kulturminne som gjenstandsfunn, vert avdekt under gjennomføring av tiltaket, må 

dette straks meldast til Hordaland fylkeskommune, og alt arbeid stansast 

til rette forvaltningstyresmakt har vurdert funnet.” 

 

Bjørnefjorden landbrukskontor har vurdert parsellen med omsyn til jordvernet og stilt inn positivt til 

frådeling etter jordlova §§9 og 12. Dei gav følgjande konklusjon: 

”Bjørnefjorden landbrukskontor har i tråd med jordlova §§ 9 og 12 vurdert saka i ljos av tilhøva på 

eigedomen og funne omsøkt frådeling akseptabel. Tiltaket vil ikkje ha negative konsekvensar for 

landbruket i området dersom dyrkbar jord på parsellen vert nytta til å gje betre drift av stykket  

50-100 m lenger sør. 

Frådeling av parsell til bustadføremål kan godkjennast etter jordlova § 12.” 

 

Rådmannen vurderer at det ligg føre større fordelar enn ulemper ved frådelinga og stillar seg difor 

positiv til søknaden. 
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FUSA KOMMUNE 

Bjørnefjorden Landbrukskontor 
Fusa, Os, Samnanger og Tysnes 

 

Besøksadresse: Postadresse:     Fusa Kommune: 

Kommunehuset P.b 24 Telefon:  56 58 01 00 Organisasjonsnr.: 964 968 896 

Kommunetunet 5649 EIKELANDSOSEN Telefaks: 56 58 01 02 Bankgironr.:     3420 07 00920 
E-post: postkasse@fusa.kommune.no 

Samnager kommune Løpenummer :  16/860  

 Arkivkode : GBNR-17/5, FA-L33  

 Sakshandsamar :      Øystein Svalheim  

   Direktenr. tlf. :  56580141  

        

 

 Dato   : 09.02.2016  

 

Vår ref.:  Dykkar ref.: 

Saksnr.: 16/88 - 2   

(Oppgje “vår ref.” når De tek kontakt om saka.) 

    

 

 

Uttale - Løyve til tiltak - frådeling av bustadtomt 

Uttale etter jordlova sak 15/902 i Samnanger gbnrS 17/5 

 

 
Anne Gro Aadland (gbnr. 17/5) i Samnanger kommune har søkt om å få skilja ifrå tomt til bustad på 

eigedomen 

 

 

EIGEDOM 

Det går fram av gardskartet (Kjelde: Skog og landskap) at grunneigedomen disponerer totalt 809,3 

dekar. Av dette er  29,7 dekar fulldyrka,  3,3 dekar innmarksbeite, 699,5 dekar produktiv skog og 

resten andre markslag.  

 

Eigedomen ligg i område definert som LNF-område i kystsoneplanen. Sør for husa som står på kvar si 

side av den omsøkte parsellen er det sett av areal til framtidig busetnad i kommuneplanen.  

 

Stykkjet som søkjast frådelt er på 1,1 dekar og står i gardskartet som fulldyrka. Det grensar mot ein 

bustadeigedom  i nord og ein i sør. På vestsida ligg veien til huset søranfor og på ausstida går ein bratt 

fjellkant på 5-6 meter 

 

 

REGELVERK 

I saker som vedkjem deling av eigedom vil jordlova § 12 vere retningsgivande for dei 

landbruksfaglege vurderingar som kjem til uttrykk i denne uttalen frå landbrukskontoret.  

Landbruks- og matdepartementet har i rundskriv M-1/2013 til kommunane, fylkesmennene og 

landbruksdirektoratet kome med presiseringar og tolkingar knytt til omdisponering og deling av 

landbruksareal. Rundskrivet legg difor føringar for korleis landbrukskontoret skal handsama saker 

etter jordlova.   

 

Det går mellom anna fram av jordlova §12 at:                                                                                          

” Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 

godkjennast av departementet. Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn 

jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til 

jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt 

samtykke til omdisponering etter § 9. Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal 

det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i 
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landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om 

delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 

miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn 

dersom dei fell inn under formålet i jordlova”. 

 

 

VURDERING 

 

Bjørnefjorden landbrukskontor v/ Øystein Svalheim var på synfaring tysdag 26 januar og fekk litt 

forklaring på planar og historikk på eigedomen og den omsøkte parsellen frå mannen til grunneigar. 

 

Det er ikkje sjølvstendig drift på eigedomen i dag, men den dyrka jorda vert leigd ut til Svein O. 

Ådland som haustar innmarka på gbnr 17/5. Tomta som søkjast frådelt er i dag klassifisert som 

fulldyrka, men i ein uttale frå Svein O Ådland seier han at parsellen er så liten at det er vanskelegå 

manøvrere med forhaustar der. Nesten halvparten av stykket (om lag 500 m
2
) er også grunnlendt (med 

fjell i dagen fleire plassar) og dårleg drenert slik at det er liten produksjon på stykket og lett å skade 

fôrhaustaren.  

Den aktuelle parsellen og det stykket med dyrka mark som ligg  på vestsida av tilkomstvegen var 

under krigen ein del av ein større militærleir der tyskarane hadde mange brakker, garasjar og ein stor 

idretts- og ekserserplass. Mykje av arealet som i dag er markert som fulldyrka i gardskartet ligg på 

den tidlegare ekserserplassen, og på tomter etter gamle militærbygg, der det vart lagt på eit (tynt) lag 

med jord etter krigen. 

 

Dersom det vert gitt løyve til frådeling vil den jorda som ligg på parsellen flyttast til sørenden av den 

litt større fulldyrka teigen på vestsida av vegen som i dag er på 3,9 dekar. Dette vil bety flytting av 

jord frå fulldyrka til det som i dag ligg som skog i gardskartet. Det som vert omdisponert vil då 

erstattast av like mykje fulldyrka areal 50 m lenger sør. Dette vil ge ein større samanhengande 

fulldyrka teig enn i dag, noko som utgjer ei betre driftsmessig løysing enn i dag.  

 

Det vert difor ikkje tale om ei netto omdisponering av dyrka mark, jf. jordlova § 9.  

 

KONKLUSJON 

Bjørnefjorden landbrukskontor har i tråd med jordlova §§ 9 og 12 vurdert saka i ljos av tilhøva 

på eigedomen og funne omsøkt frådeling akseptabel. Tiltaket vil ikkje ha negative konsekvensar 

for landbruket i området dersom dyrkbar jord på parsellen vert nytta til å gje betre drift av stykket 50-

100 m lenger sør.  

 

Frådeling av parsell til bustadføremål kan godkjennast etter jordlova § 12. 

 

 

 

Med helsing 

 

 

 

Øystein Svalheim 

Landbrukssjef  
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