
Kvinnherad kommune   side  1 

 

Saksframlegg 
Kvinnherad kommune 

Saksmappe Saksbehandlar  

2016/4027-

10 

Torill Slåke  

 

 

 

Saksgang 

Saksnr Utval Møtedato 

 Forvaltningskomiteen  

 

3.gongs behandling dispensasjon - 146/124 - naust - Sunde - Elna Marie Fludal 
 

Innstilling frå rådmannen: 

Kvinnherad forvaltningskomité gjev ikkje dispensasjon frå føresegn 4.b.II til reguleringsplan for 
naustområde Kaldestad del av 146/15, slik at naust med mønehøgde 6,30 m kan omsøkjast og 
godkjennast. Det kan gjevast dispensasjon frå  plan- og bygningsloven § 1-8 om forbod mot tiltak 
langs sjø og vassdrag for naust med mønehøgde 5 m i samsvar med godkjende føresegner. 
Avslaget for auka mønehøgde er heimla i pbl  § 19-2 då omsyna bak reglane det vert dispensert 
frå, eller omsyna i føremåla til lova, vert vesentleg sett  til side. I tillegg er ikkje fordelane ved å gi 
dispensasjon klart større enn ulempene etter ei samla vurdering.  
Den fastsette mønehøgda på fem meter er i samsvar med føringane i kommuneplanen, og auka 
høgde utover dette vil klart koma i strid med planen og intensjonane den byggjer på. Ein 
dispensasjon her vil føra til  presedens for behandling av naust i planen. 

 
 

 
 

Historikk: 

 Saka vart lagt fram første gong med negativ innstilling til dispensasjon og det vart følgjande 

vedtak i Forvaltningskomiteen den 03.05.2017: 

 

«Kvinnherad forvaltningskomite gjev ikkje dispensasjon frå føresegn 4.b.II til reguleringsplan for 

naustområde Kaldestad del av 146/15, slik at naust med mønehøgde 6,30 m kan omsøkjats og 

godkjennast. Det kan gjevast dispensasjon frå  plan- og bygningsloven § 1-8 om forbod mot tiltak 

langs sjø og vassdrag for naust med mønehøgde 5 m i samsvar med godkjende føresegner. Avslaget 

for auka mønehøgde er heimla i pbl  § 19-2 då omsyna bak reglane det vert dispensert frå, eller 

omsyna i føremåla til lova, vert vesentleg sett  til side. I tillegg er ikkje fordelane ved å gi 

dispensasjon klart større enn ulempene etter ei samla vurdering.  

Den fastsette mønehøgda på fem meter er i samsvar med føringane i kommuneplanen, og auka 

høgde utover dette vil klart koma i strid med planen og intensjonane den byggjer på. Ein 

dispensasjon her vil føra til  presedens for behandling av naust i planen.»  

 
 Tiltakshavar Elna Marie Fludal klaga på vedtaket i brev dat. 21.05.2017 
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 Rådmannen tok ikkje klagen til følgje og la fram saka med same innstilling som i første 

gongs behandling.  

 

 Forvaltningskomiteen hadde synfaring på staden 06.09.2017. 

Ved synfaringa vart det avdekka at grunnarbeidet på naust var starta opp, utan at dette vart 

søkt om. Rådmannen vil følgja dette opp, og be tiltakshavar koma med søknad for tiltaka.  

 

 Ved behandling i Forvaltningskomiteen den 06.09.2017 vart det gjort følgjande vedtak: 
(NYTT FRAMSETT FORSLAG FRÅ KAI MORTEN TORGET, FRP: ) 

«Kvinnherad forvaltningskomité tek klagen til følgje og gjev dispensasjon som omsøkt. 

Forvaltningskomiteen meiner fordelane er større enn ulempene ved dispensasjon. Auka mønehøgd 

vil passe betre i terrenget, sjå betre ut og passe betre inn med andre naust i nærleiken.  

1. Før det vert gjort endeleg vedtak skal saka sendast berørte statlege og regionale 

myndigheiter til uttale.» 

 

 Fylkesmannen i Hordaland har kome med uttale dat. 15.09.2017: 

- Fylkesmannen rår frå at det vert gjeve dispensasjon ma. fordi dette er det første naustet i 

denne planen, og det vil skapa presedens dersom ein fråvik føresegnene i  

reguleringsplanen. 

- Ved prosjektering av veg og parkeringsplassar må planen liggja til grunn, og ikkje leggja 

hindringar for utføring av planen 

- Føresetnaden i planen er at nausta skal vera innanfor oppgjeven høgde og areal. 

- Kommunen bør ikkje gje dispensasjon der regional instans har uttal seg negativt. 

 

Til behandlinga i Forvaltningskomiteen 06.12.2017: 

Rådmannen tek den negative uttalen frå Fylkesmannen til følgje og legg fram saka med negativ 

innstilling til dispensasjon. 
 
 

----------------------------------------------------- 
 

Saksutgreiing og tidlegare behandling: 

 
Klagar: Elna Marie Fludal, Toralivegen 52, 5450 Sunde 
Påklaga behandling og vedtak, forvaltningskomiteen 03.05.2017: 
 
Behandling dispensasjon - 146/124 -føresegner i reguleringsplan for naust - Sunde - Elna 

Marie Fludal 

 
Innstilling frå rådmannen: 

Kvinnherad forvaltningskomité gjev ikkje dispensasjon frå føresegn 4.b.II til reguleringsplan for naustområde 

Kaldestad del av 146/15, slik at naust med mønehøgde 6,30 m kan omsøkjast og godkjennast. Det kan gjevast 

dispensasjon frå  plan- og bygningsloven § 1-8 om forbod mot tiltak langs sjø og vassdrag for naust med mønehøgde 5 

m i samsvar med godkjende føresegner. Avslaget for auka mønehøgde er heimla i pbl  § 19-2 då omsyna bak reglane 

det vert dispensert frå, eller omsyna i føremåla til lova, vert vesentleg sett  til side. I tillegg er ikkje fordelane ved å gi 

dispensasjon klart større enn ulempene etter ei samla vurdering.  

Den fastsette mønehøgda på fem meter er i samsvar med føringane i kommuneplanen, og auka høgde utover dette vil 

klart koma i strid med planen og intensjonane den byggjer på. Ein dispensasjon her vil føra til  presedens for behandling 

av naust i planen.  

 

 

Behandling i Forvaltningskomiteen den 03.05.2017 

Rådmannen si innstilling vart samrøystes vedteken. 
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Vedtak frå Forvaltningskomiteen den 03.05.2017 

Kvinnherad forvaltningskomité gjev ikkje 

dispensasjon frå føresegn 4.b.II til reguleringsplan 

for naustområde Kaldestad del av 146/15, slik at 

naust med mønehøgde 6,30 m kan omsøkjast og 

godkjennast. Det kan gjevast dispensasjon frå  

plan- og bygningsloven § 1-8 om forbod mot 

tiltak langs sjø og vassdrag for naust med 

mønehøgde 5 m i samsvar med godkjende 

føresegner. Avslaget for auka mønehøgde er 

heimla i pbl  § 19-2 då omsyna bak reglane det 

vert dispensert frå, eller omsyna i føremåla til 

lova, vert vesentleg sett  til side. I tillegg er ikkje 

fordelane ved å gi dispensasjon klart større enn 

ulempene etter ei samla vurdering.  

Den fastsette mønehøgda på fem meter er i 

samsvar med føringane i kommuneplanen, og 

auka høgde utover dette vil klart koma i strid med 

planen og intensjonane den byggjer på. Ein 

dispensasjon her vil føra til  presedens for behandling av naust i planen.  

 

 

 

Søkjar:  Elna Marie Fludal , Toralivegen 52, 5450 Sunde 

Søknad dagsett: 

10.11.2016 

 

Om søknaden og eigedommen: 

Det vert søkt om dispensasjon frå føresegnene til planlagt naust med mønehøgde 6,30 m. 

Grunngjevinga for søknaden er at naustet ligg i bratt terreng, og dersom mønehøgda vert berre 5 m vil møne koma i 

høgde med vegbanen i sjøvegen.  

Mønehøgda må vera 6,3, m for å passa inn i terrenget. Det vil gjera det mogleg å ha dør inn frå parkeringsplassen til 2. 

etasje på naustet. Det vil vera nyttig for brukarane, særskild for dei meg gåstol/rullestol.  

 

Arealstatus og strandsone 

Området er avsett til naust, friluftsområde, LNF m.m i  detaljreguleringsplan for naustområde Kaldestad del av 146/15 

vedtatt 25.03.2010, mindre endring 06.05.2013. 

 

 

Nabovarsel 

Naboar/gjenbuarar er lovleg varsla, det er ikkje kome merknader. 

 

Uttale frå regionale og 

statlege  styresmakter 

Saka har ikkje vore på 

høyring, men må 

sendast til følgjande 

dersom innstillinga vert 

omgjort: 

Fylkesmannen i 

Hordaland 

Hordaland 

fylkeskommune 

 

Naturmangfaldlova 

Ingen registreringar i 

området om spesielle 

naturtypar eller 

biotopar. 

 

Kulturminne 

Ingen registreringar.  

 

Støy 

Ikkje relevant 
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Klimatilpassing 

Det er sett krav i 

reguleringsplanen om plassering 

på kote 2 m.o.h ved bygging av 

naust. 

 

Veg, vatn og avløp 

Vert avklara i byggesak 

 

Aktuelle lovheimlar 

Det omsøkte tiltaket krev 

dispensasjon etter pbl § 19-2 frå 

føresegnene i reguleringsplanen. 

Tiltak her må og ha 

dispensasjon frå pbl §1-8 om 

forbod mot tiltak langs sjø og 

vassdrag då det ikkje er sett 

byggjegrense langs sjøen i 

planen. 

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 

Tiltaket ligg i reguleringsplan vedteken i 2010, det er plass til 12 naust i planen, der to er bygd (eksisterande eldre 

naust).   

 

Dette er første naustet som vert planlagt bygd etter planen vart vedteken. Det er då svært uheldig at naustet ikkje vert i 

samsvar med vedteken plan. Ved prosjektering av veg og parkeringsplasser må planen liggja til grunn, og utførast slik 

at det ikkje hindrar gjennomføring av planen.  

Storleik på naust er fastsett ut frå føringar i kommuneplanen, og kva som kan godkjennast av fylkesmannen. Det har 

vore ein klar føresetnad for naust at dei skal vera lavast mogeleg, helst i ein etasje, utan målbart loft. Dersom nausta vert 

større, har to etasjar og mange vindauge, vil dei framstå som fritidshus. 

Dersom det skal kunna godkjennast naust med høgare mønehøgde krev dette ei planendring. 

Naust med mønehøgde 5 m er i tråd med planen og kan gjevast dispensasjon frå byggeforbodet i strandsona. 

Oppsummering/grunngjeving: 

Rådmannen meiner det ikkje kan gjevast dispensasjon frå føresegnene i planen til oppføring av naust med mønehøgde 

6,30 m då dette kjem klart i strid med planen. Grunngjevinga for søknad om dispensasjon kan løysast med betre 

prosjektering i høve til rammene planen legg for utbygginga her. Etter ei samla vurdering finn ein ikkje at fordelane 

med dispensasjon er klart større enn ulempene. 

 

 

KLAGEBEHANDLING, forvaltningskomiteen 06.09.2017  
 
Klagefrist:  Klagen kom innan fristen 
Uttale til klagen: Klagen har ikkje vore sendt på uttale. 
 
 
Samandrag av klagen m/kommentarar frå administrasjonen 
 
 Klagar ynskjer synfaring på staden for å synleggjera behovet for ekstra mønehøg. 

Kommentar frå administrasjonen: Forvaltningskomiteen vert kalla inn til synfaring på staden før 
møtet 06.09.2017. 
 

 Klagar bed om at vedlegg 2 og 3 vert lagt fram for komiteen. 
Kommentar: Desse vedlegga vil liggja ved saka. 

 Klagar hevdar at fordelane ved å gje dispensasjon for dei er enormt store, og alle naboane 
rundt meiner naustet bør vera høgare enn 5 meter. Det vil vera skjemmande å ha naustmøne i 
høgd med naustvegen. 

 Klagar seier dei ikkje har vore nok beviste på mønehøgda på fem meter i reguleringsprosessen, 
og meiner naboar har bygd enkeltståande naust både over og under fem meter. 
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 På grunn av terrengtilhøva må naustet ha mønehøgd på minst 6,3 m for å liggja fint i terrenget. 
 Det er lause påstandar i vedtaket der det står at dette kan løysast ved betre prosjektering av 

tiltaket. Dette vil stenga vegen på ubestemt tid, vi vil måtta køyra bort ca 200 lass med leire og 
laga to murar i staden for ein. Kostnaden ved tiltaket ville truleg stige med ein million. 

 
Rådmannen sin kommentar til dei fire siste punkta: 
 
I ein planprosess der ein legg opp til nye nausteiningar er eit av hovudpunkta å fastsetja rammene 
for bygningane, i dette høvet 40 m2 grunnflate og maks 5 m mønehøgde over terreng. 
Det står og i føresegnene at «naust er å rekne som uthus og skal ikkje nyttast til varig opphald eller 
overnatting, og kan ikkje innreiast til dette». 
Arealavgrensinga og restriksjon på mønehøgde vert sett for å hinda at bygget skal få ein annan 
funksjon enn det som er godkjent i planen. I dette høvet vil naustet få eit målbart loft på ca 30 m2, 
noko som vil vera i strid med intensjon i planen. 
 
Rådmannen meiner at naustet må tilpassast rammene i planen, ikkje omvendt.  
Det at fordelane med tiltaket for tiltakshavar er enormt store, er av privat karakter, medan 
rådmannen skal sjå på fordelane ut frå eit samfunnsmessig perspektiv. Det at ein nausteigar får 
dispensasjon frå planen vil føra til eit auka press frå andre interessentar, og kan skapa uheldig 
presedens. 
 
Det har ikkje kome fram nye moment i klagen som gjer at rådmannen ser annleis på saka. Vi 
opprettheld vår negative innstilling til dispensasjon frå første gongs behandling 03.05.2017.  
 
 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

Vedlegg:  

1. Uttale frå Fylkesmannen i Hordaland dat. 15.09.2017 

 

 

 



 
Vår dato 
15.09.2017 

Vår referanse 
2017/11289 421.3 

Sakshandsamar, telefon 
Jan Vidar Voster, 5557 2034 

Dykkar  dato 
14.09.2017 

Dykkar referanse 
16/4027 

 

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 

 

 
Kvinnherad – Gnr. 146, bnr. 124 - Uttale - naust - Dispensasjon 
 
Vi viser til brev av 14.09.17. Saka gjeld søknad om dispensasjon i frå føresegnene til 
oppføring av eit naust med ein mønehøgde på 6,3 meter. Grunngjevinga for søknaden er at 
naustet ligg i eit bratt terreng, og dersom mønehøgda vert berre 5 meter vil møna koma i 
høgde med vegbanen i sjøvegen.  Mønehøgda må såleis vera 6,3 meter for å passa inn i 
terrenget. Det vil gjera det mogleg å ha dør inn frå parkeringsplassen til 2. etasje på naustet. 
 

 
 
Området er avsett til naust, friluftsområde, LNF mm. i detaljreguleringsplan for naustområde  
Kaldestad del av 146/15 vedtatt 25.03.2010, mindre endring 06.05.2013. 
 
Fylkesmannen si vurdering 
Tiltaket ligg i reguleringsplan vedteken i 2010, det er plass til 12 naust i planen, der to er bygd 
(eksisterande eldre naust). Dette er det første naustet som vert planlagt bygd etter planen vart 
vedteken. Det er då svært uheldig at naustet ikkje vert i samsvar med vedteken plan. Ved 
prosjektering av veg og parkeringsplassar må planen liggja til grunn, og utførast slik at det 
ikkje hindrar gjennomføring av planen. Den fastsette mønehøgda på fem meter er i samsvar 
med føringane i kommuneplanen, og auka høgde utover dette vil klart koma i strid med 
planen og intensjonane den byggjer på. Det har vore ein klår føresetnad for naust at dei skal 
vera lågast mogeleg, helst i ein etasje, utan målbart loft. Dersom nausta vert større, har to 
etasjar og mange vindauge, vil dei sjå ut som fritidsbustad.  
 

https://www.fylkesmannen.no/melding
http://www.fylkesmannen.no/hordaland
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I ein planprosess der ein legg opp til nye nausteiningar er eit av hovudpunkta å fastsetja 
rammene for bygningane, i dette høvet 40m² grunnflate og maks 5 meter mønehøgde over 
terreng. Det står òg i føresegna at «naust er å rekne som uthus og skal ikkje nyttast til varig 
opphald eller overnatting, og kan ikkje innreiast til dette». Arealavgrensinga og restriksjon på 
mønehøgde vert sett for å hinda at bygget skal få ein annan funksjon enn det som er godkjent i 
planen. I dette høvet vil naustet få eit målbart loft på om lag 30m², noko som vil vera i strid 
med intensjon i planen.  
 
I tillegg kan ein dispensasjon i saka også få presedensverknader 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 
 
 
 
Egil Hauge 

 
 
 
Jan Vidar Voster 

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


