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SAMNANGER KOMMUNE  
 

 

 

TILLEGGSINNKALLING 
 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Utval: Naturutvalet    

Møtedato: 15.03.2016  

Møtetid: 15:00 -       

Møtestad:  Kommunehuset   
_________________________________________________________________________ 

 

 

Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling 

 

Forfall til møtet eller ugildskap må meldast snarast råd til ekspedisjonen (tlf. 56 58 74 00 eller e-

post postmottak@samnanger.kommune.no ), som vil kalla inn varamedlem. 

 

 

 

 

leiar av utval 

 

1 av 11



2 

 

 

SAKLISTE 
 

Saker til handsaming på møtet 

Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 

020/16 16/242 Delingssak GBNR 21/2 - Olderbakken, 

Rødne. 

  

 

 

 

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 
 

 

Sakshandsamar:  Elena Castillo  Arkivkode:  GBNR-21/2 

Arkivsaksnr: 16/242    Løpenr:  16/2010 

Sakstype: Politisk sak  

 

 

SAKSGANG 

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

Naturutvalet 15.03.2016 020/16 ECA 
 
 
 
 

 

 

DELINGSSAK GBNR 21/2 - OLDERBAKKEN, RØDNE. 

   

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:  

 

Med heimel i Plan- og bygningslova §20-4d vert det gjeve delingsløyve for ein parsell på ca 5,5 da 

med påståande bustad frå grunneigedom på GBNR 21/2 på følgjande vilkår: 

 

 Arbeidet skal settast i gang seinast 3 år etter at løyve er gjeve, elles fell løyve bort. Det 

same gjeld dersom arbeidet er innstilt i meir enn 2 år, jf. pbl. §21-9. 

 Tiltaket skal utførast i samsvar med gjeldande krav i plan og bygningslova med 

tilhøyrande forskrifter. 

 Tiltaket skal utførast i samsvar med innsendt situasjonsplan, motteke den 24.02.2016. 

 Før frådeling skal utførast, skal tiltakshavar sende inn en oppdatert rekvisisjon av 

oppmålingsforretning. 

 

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

1,1 da med påståande naust frå grunneigedom på GBNR 21/2. 

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

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

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

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

Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett 

Kart 

Rekvisisjon av oppmålingsforretning 

Kart 
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___________________________________________________________________________ 

             

Kva saka gjeld: 

Saka gjeld søknad om frådeling av to parseller frå GBNR 21/2. 

 

Parsell med påståande bustad, med storleik på ca 5,5 da. 

   
Planstatus: 

Tiltaket ligg i eit område som er avsett til nåverande bustadområde i kystsoneplan for Samnanger 

kommune, og er i samsvar med gjeldande reguleringsplan. 

 

Parsell med 2 stk påståande naust, med storleik på ca 1,1 da. 

   
Planstatus: 

Tiltaket ligg i eit område som er avsett delvis til naust, delvis til offentleg føremål (park, grøntareal 

og gang/sykkelveg) i områdereguleringsplan Bjørkheim, og er bare delvis i samsvar med gjeldande 

reguleringsplan. Det er berre grunn under sjølve nausta som er regulert til naust føremål. 

 

Nabovarsel: 

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

 

Vurderingar og konsekvensar:  

 

For parsell med påståande bustad, med storleik på ca 5,5 da: 

Den omsøkte eigedomen som ønskjast frådelt ligg i hovudsak i noverande byggjeområde 5,5 daa i 

kommunedelplan for kystsona. Frå føresegna heiter det at: ” Det er tillete med frådeling til fortetting 

i eksisterande bustadområde ovanfor byggjegrense mot sjø utan reguleringsplan”. Omsøkt 

dispensasjon frå reguleringsplankrav er ikkje relevant og vert difor ikkje handsama. 

 

Den omsøkte frådelinga av bustadområde har heller ikkje trong for handsaming etter jordlova på 

grunn av at den omsøkte parsellen er lagt ut som byggjeområde i kommunedelplan for kystsona. 
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Dette spørsmålet er difor allereie avklart i overordna plan. Planmessig er det difor ingenting som 

talar imot frådeling av bustadområdet. 

 

Administrasjonen har ikkje merknader, og finn å kunne tilrå det omsøkte tiltaket.  

 

Parsell med 2 stk påståande naust, med storleik på ca 1,1 da. 

Frå føresegna til områdereguleringsplan for Bjørkheim heiter det mellom anna at ”Område P1 skal 

nyttast til sport- og fritidsaktivitetar, opphald, leik og ferdsel. Det kan etablerast ein 

ballbane(sandvolleyballbane, basketballbane, fotballbane el.l) i området. Å frådele til naust slik det 

er skissert i søknaden vil såleis ikkje vere i tråd med føremålet i planen. Tilsvarande er det også for 

gangveg og grøntareal. 

 

Administrasjonen kan difor ikkje tilrå den omsøkte frådelinga slik det er skissert i søknaden. 

 

Om tiltakshavar ynskjer å frådele de eksisterande nausta, tilrår administrasjonen å sende inne eigen 

søknad om frådeling av det arealet som er avsett til naustområde i plan.
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