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Saksframlegg 
Kvinnherad kommune 

Saksmappe Saksbehandlar  

2016/4250-9 Torill Slåke  

 

 

 

Saksgang 

Saksnr Utval Møtedato 

 Forvaltningskomiteen  

 

2. gongs behandling dispensasjon  - 136/9 - naust - Herøysundet - Hilde Bakkebø 

og Trond Inge Kvandal 
 

Innstilling frå rådmannen: 

Kvinnherad forvaltningskomite gjev dispensasjon frå arealføremålet Vassareal for allment 
friluftsliv i arealdelen til kommuneplanen for Husnes-området, og PBL §1-8 om forbod mot tiltak 
langs sjø og vassdrag til rehabilitering og endring av naust og forlenging av bryggje maks 15 m2 
framom naustet (i tillegg til eksisterande pir 12,5 m), slik at tiltaka kan handsamast i samsvar med 
pbl § 20-1, 3 og tilhøyrande føresegner. Løyvet er heimla i pbl  § 19-2 då omsyna til 
strandsoneverdiane og allmenne interesser ikkje vert vesentleg råka. Dermed vert ikkje omsyna 
bak reglane det vert dispensert frå, eller omsyna i føremåla til lova, vesentleg sette  til side. Ut frå 
ei samla vurdering er fordelane ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. 
Vilkår. 

1. Før byggesøknaden kan handsamast må det liggja føre erklæring frå naboar om samtykke 
til bygging i nabogrense. 

2. For å oppretthalda naustpreget må ein fjerna vindaugo på langveggene. 
 
 
 

 
 

Historikk: 

 Saka vart behandla første gong i Forvaltningskomiteen 08.11.2017 og det vart gjort 
følgjande vedtak:  

«Kvinnherad forvaltningskomite gjev tilsegn om dispensasjon frå arealføremålet Vassareal for 
allment friluftsliv i arealdelen til kommuneplanen for Husnes-området, og PBL §1-8 om forbod mot 
tiltak langs sjø og vassdrag til rehabilitering og endring av naust og forlenging av bryggje maks 15 
m2 framom naustet (i tillegg til eksisterande pir 12,5 m), slik at tiltaka kan handsamast i samsvar 
med pbl § 20-1, 3 og tilhøyrande føresegner. Løyvet er heimla i pbl  § 19-2 då omsyna til 
strandsoneverdiane og allmenne interesser ikkje vert vesentleg råka. Dermed vert ikkje omsyna 
bak reglane det vert dispensert frå, eller omsyna i føremåla til lova, vesentleg sette  til side. Ut frå 
ei samla vurdering er fordelane ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene. 
Vilkår. 

1. Før byggesøknaden kan handsamast må det liggja føre erklæring frå naboar om samtykke 
til bygging i nabogrense. 
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Dersom det ikkje kjem vesentlege merknader frå regionale mynde, kan rådmannen gjera endeleg 
vedtak.»   
 

 Saka vart sendt til Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens Vegvesen for uttale.  

 Statens Vegvesen har gitt uttale i brev dat. 20.11.2017 – ingen merknad til dispensasjon. 

 Fylkesmannen i Hordaland har gitt uttale i brev dat. 14.11.2017 og rådd frå at det vert 
gjeve dispensasjon.  
Fylkesmannen meiner det ikkje går fram av saka kor stort naustet blir, og er genelet kritisk 
til større naust enn det som er opna for i overordna plan. Dispensasjon kan før til 
presedens i likande saker. 
Kommunen bør ikkje gje dispensasjon der regional instans har uttala seg negativt. 
 

 Til behandlinga i Forvaltningskomiteen 06.12.2017 – sjå nedst i saka. 
 

 
 

Ansvarleg søkjar:  Teigen Bygg & Trelast AS, Opsangervegen 18, 5460 Husnes 
Tiltakshavar:  Hilde Bakkebø og Trond Inge Kvandal, Stuhaugvegen 33, 5462 Herøysundet 
Søknad dagsett: 30.01.2017 
 
Om søknaden og eigedommen: 
Det vert søkt om rehabilitering av naust, endringa inneber ny fundametering /grunnmur, endra 
høgdeplassering, legging av nytt golv, forlenging av kai framom naustet, sjå vedlagt kart og 
teikning. 
(Bygget skal ikkje endrast i volum, same mønehøgde som tidlegare) 
 
Arealstatus og strandsone 
Område er naustområde på land i kommuneplanen for Husnes-området vedtatt 2003.  I sjø er 
området avsett til vassareal for allment friluftsliv. Området har retningsline for viktig 
kulturlandskap, m.a. den gamle strandstaden Herøysundet med Herøya. Rådmannen vurderer den 
omsøkte eigedommen til å liggja innanfor funksjonell strandsone. 
 
 
 
Nabovarsel 
Naboar og gjenbuarar er varsla, det er ikkje kome merknader. 
 
Uttale frå regionale og 
statlege  styresmakter 
Saka blir sendt på høyring 
til følgjande: 
Fylkesmannen i 
Hordaland 
Hordaland 
fylkeskommune 
Statens vegvesen 
 
Naturmangfaldlova 
Ingen registreringar i 
området om spesielle 
naturtypar eller biotopar. 
 
Kulturminne 

https://kommunekart.com/proff/klient/kvinnherad/kart
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Ingen registreringar.  
 
Støy 
Ikkje relevant. 
 
Klimatilpassing 
Det vert laga ny grunnmur og naustet vert heva for å unngå stormflo inn i bygget. 
 
Veg, vatn og avløp 
Veg: Ingen endring. Det er gitt løyve til tilknyting til offentleg vatn og kloakk. 
Bygget skal ikkje ha våtrom.  
 
 
Aktuelle lovheimlar 
Den omsøkte kaien krev dispensasjon etter pbl § 19-2 frå formålet  Vassareal for allment friluftsliv 
i kommuneplanen for Husnes-området, på land er det naustområde, men det er ikkje sett 
byggegrense i planen, og naust /kai krev dispensasjon etter pbl § 1-8 om forbod mot tiltak langs 
sjø og vassdrag. 

Dersom det skal gjevast 
dispensasjon må omsyna bak 
reglane det vert dispensert frå, 
eller omsyna i føremåla til lova, 
ikkje verta vesentleg sette  til 
side. I tillegg må fordelane ved å 
gi dispensasjon vere klart større 
enn ulempene etter ei samla 
vurdering. 

 
Vurdering 
Bygget er eit eldre sjøhus/naust 
som må rehabiliterast og lagast 
nytt fundament under. 
Eksisterande naust har ei 
mønehøgd på 5,9 m, og dette vil 
ikkje bli endra. Bygget vil behalda 

sitt naustpreg betre med mindre 
vindusflater på langsidene enn vist på 
vedlagte teikningar, og heller satsar 
på dagslys inn frå mindre vindauger i 
gavlveggane.  
Det vert søkt om kai framom naustet, 
denne bør avgrensast til maks 15 m2. 
Kaien er tilsvarande tidlegare kai på 
staden, og vil ha same lengde ut i sjø 
som nabotomta på 136/2. Kaien ligg 
inneklemt mellom andre naust og 
kaiar i dette området, og vil ikkje vera 
vesentleg til hinder for allment 
friluftsliv.    

Dei omsøkte tiltaka på naustet og 
kaien er hovudsakleg opprusting av 
eksisterande bygg, og gjeld ikkje 
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endra bruk. Ut frå ei samla vurdering finn ein at omsyna bak reglane det vert dispensert frå, eller 
omsyna i føremåla til lova, ikkje vert vesentleg sette  til side. I tillegg er fordelane ved å gi 
dispensasjon klart større enn ulempene etter ei samla vurdering. 

 
_______ 

 

Til behandlinga i Forvaltningskomiteen 06.12.2017: 

I uttalen frå fylkesmannen vart det påpeika at storleiken på naustet ikkje gjekk fram av saka. Dette 

skulle vore med i saksutgreiinga, og det rettar vi opp nå. 

I følgje innsendte teikningar er måla som følgjer: 

Mønehøgde: 6, 10 m (korrigert frå 5,9) 

Naust - bebygd areal (BYA): 49, 4 m
2
 – bruksareal (BRA) hovudetasje: 44,4 m

2
 – loft 21 m

2
 

Samla bruksareal (BRA) for naustet vert: 65,4 m
2
. 

I søknad frå Teigen Bygg & Trelast AS vert det opplyst følgjande: 

«Rehabilletering av eksisterande naust, justering av grunnmurer, høgde, og legging av nytt golv. 
Forlenging av kai, slik at det vert ein jevn front mot sjø.» 

Det går ikkje fram av byggesøknaden at eksisterande bygg skal rivast, men det skal utførast ei 

rehabilitering/endring av bygget. 

Rådmannen har dermed vurdert storleiken på bygget til å vera fastsett ut frå eksisterande bygg, og 

ikkje i høve til arealavgrensinga i kommuneplanen. (BRA 40 m
2
). 

 

Rådmannen meiner at det må reduserast på tal vindaugo i naustet, for å halda på eit vist naustpreg. 

Det er naturleg å ha vindaugo i gavlveggene, men ikkje på langsidene. Naustet er og plassert i 

nabogrense, og held ikkje fire meter avstand til nabogrense, jf. pbl § 29-4.  

 

Fylkesmannen rår frå at det vert gjeve dispensasjon, men rådmannen legg fram saka med same 
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innstilling som i første gangs behandling. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Teikningar  

2. Uttale frå Statens Vegvesen 

3. Uttale frå Fylkesmannen i Hordaland 

 

Kopi sendast til: 

 

Partane 

 







 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Flyplassvegen Statens vegvesen 

Region vest firmapost-vest@vegvesen.no 5705 VOSS Regnskap 

Postboks 43     Postboks 702 

6861 LEIKANGER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Kvinnherad kommune 

 

   

5470 ROSENDAL 

  

 

   

 

  

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

Region vest Guri Finne Sognnæs / 56520284 17/201118-2 2016/4250-6 20.11.2017 

     

      

Dispensasjon - særutskrift  - gnr. 136 bnr. 9 - naust - Herøysundet - [Hilde 

Bakkebø og Trond Inge Kvandal] -  Kvinnherad - til uttale 

Syner til dykkar oversending motteke 13.11.2017. 

 

Statens vegvesen uttaler seg med bakgrunn i rolla som vegadministrasjon for 

fylkeskommune i fylkesvegsaker, samt statleg fagorgan med sektoransvar for samordna 

areal- og transportplanlegging, trafikktryggleik, kollektivtrafikk, tilrettelegging for mjuke 

trafikantar, universell utforming og miljøulemper knytt til veg- og vegtrafikk.  

 

Vår merknad 

 

Statens vegvesen har ikkje merknader til at det vert gjeve dispensasjon frå arealføremålet 

Vassareal for allment friluftsliv i arealdelen til kommuneplanen for Husnes-området, og PBL 

§1-8 om forbod mot tiltak langs sjø og vassdrag til rehabilitering og endring av naust og 

forlenging av bryggje maks 15 m2 framom naustet (i tillegg til eksisterande pir 12,5 m), slik 

at tiltaka kan handsamast i samsvar med pbl § 20-1, 3 og tilhøyrande føresegner. 

 

Plan og forvaltning Voss og Hardanger 

Med helsing 

 

 

 

Carl-Erik Nielsen  

Seksjonssjef Guri Finne Sognnæs 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar. 
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Kopi 

Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN 

Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 BERGEN 

Kvinnherad kommune, 5470 ROSENDAL 

 



 
Vår dato 
14.11.2017 

Vår referanse 
2017/13797 421.3 

Sakshandsamar, telefon 
Christian Johan Alstad, 5557 2112 

Dykkar  dato 
13.11.2017 

Dykkar referanse 
16/4250 

 

Fylkesmannen i Hordaland 
Postadresse: Postboks 7310, 5020 Bergen 
Besøksadresse: Statens hus, Kaigaten 9, Bergen 
Telefon: 55 57 20 00  

Kommunal- og samfunnsplanavdelinga  
Kontakt: www.fylkesmannen.no/melding 

Nettside: www.fylkesmannen.no/hordaland  
Org.nr: 974760665 

 

 
Kvinnherad kommune 
Rosendalsvegen 10 
5470 Rosendal 

 

 
 
 
Uttale - Kvinnherad - Gnr 136 bnr 9 - Herøysundet - Naust - Dispensasjon 
 
Vi viser til brev av 13.11.17. Saka gjeld søknad om dispensasjon frå arealføremålet Vassareal 
for allment friluftsliv i arealdelen til kommuneplanen for Husnes-området, og PBL §1-8 om 
forbod mot tiltak langs sjø og vassdrag til rehabilitering og endring av naust og forlenging av 
bryggje maks 15m² framom naustet. 
 

  
 
Fylkesmannen si vurdering 
Bygget er eit eldre sjøhus/naust som vert søkt rehabiliterast og lagt nytt fundament under. 
Eksisterande naust har ei mønehøgd på 5,9 m, og dette vil ikkje bli endra. Det kjem ikkje fram ut i 
frå dei tilsendte dokumenta kor stort naustet vert. Fylkesmannen er kritisk til å gje dispensasjon til 
større naust enn kva overordna plan opnar for. Ein dispensasjon i saka også få presedens-
verknader for tilsvarande tilfelle i kommunen. Det er viktig å ha ein streng praksis på 
dispensasjonar, nettopp fordi ein dispensasjon kan få konsekvensar utover det konkrete 
tiltaket det vert dispensert for.  
 
På bakgrunn av ovannemnte rår Fylkesmannen i frå at det vert gjeve dispensasjon.  
 
Vi viser til at kommunen ikkje bør gje dispensasjon dersom regional styresmakt har uttala seg 
negativt til søknaden, jf. plan- og bygningslova. Dersom det likevel vert gjeve dispensasjon, 
ber vi kommunen sende vedtaket til Fylkesmannen for klagehandsaming. 
 
Med helsing 

https://www.fylkesmannen.no/melding
http://www.fylkesmannen.no/hordaland
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Egil Hauge 

 
 
 
Jan Vidar Voster 

seksjonsleiar seniorrådgjevar 
 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 
 


