
BOKN KOMMUNE 
Forvaltningsstyret 

 
 

Møtebok 
 

 
Møtedato: 04.12.2019 Møtetid: Kl. 19:00 - 21:00 
    
Møtestad: Møterom 1. etg. Boknatun Saksnr.: 032/19 – 037/19 
 
 
Følgjande medlemmer møtte Parti 
Rakel Jansen Alvestad AP 
Rannveig F. Øvrebø AP 
Ingleif Kro H 
June Susanne Grønnestad H 
Egil Magne Våge SP 
Erik Nilssen SP 
 
Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte Parti 
Bjarne Nedrebø SP Amalie Våga SP 
 
 
 
 

Møteleiar: June Susanne Grønnestad 

Frå adm. møtte: Kåre Bua (Sekretær) 

Utlevert i møtet:  

Orientering:  

Sp.mål/interpell.:  

Synfaring:  

Diverse: Rannveig F. Øvrebø gjekk frå som ugild i sak  034/19 og Christine B. 
Christiansen møtte som vara i sak 034/19. 
 
Egil Våge og Ingleif Kro blei valgt til å underskrive møteprotokollen. 
 

 
 
 
Underskrifter: 
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Sakliste 
 
Sak nr. Saktittel  
032/19 Godkjenning av innkalling  

033/19 Godkjenning av møteprotokoll  

034/19 Tilbygg leiligheter - Havnavegen - gbnr: 11/73 og 86  

035/19 26/3 og 26/5 - Dagsland - avslag på dispensasjon, fradeling 
av bolighus nr. 2 

 

036/19 Samlesak for delegerte saker  

037/19 Samlesak for referatsaker  
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BOKN KOMMUNE 
Sakspapir 

 
 

Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr 

Forvaltningsstyret 04.12.2019 032/19 

 
 

Saksansv. Åse Helen 
Alvestad 

Arkiv K1 - 033 Arkivsaknr 19/533 

 
 

Godkjenning av innkalling 
 
 
 
Forvaltningsstyret 04.12.2019: 
 
Behandling: 
 
 
FV- 032/19 Vedtak: 
Innkallinga vert godkjent utan merknader. 
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BOKN KOMMUNE 
Sakspapir 

 
 

Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr 

Forvaltningsstyret 04.12.2019 033/19 

 
 

Saksansv. Åse Helen 
Alvestad 

Arkiv K1 - 033 Arkivsaknr 19/533 

 
 

Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
Forvaltningsstyret 04.12.2019: 
 
Behandling: 
 
 
FV- 033/19 Vedtak: 
Møteprotokollen vert godkjent utan merknader. 
 
 
 
Vedlegg: 
Dok.nr 

 
Tittel på vedlegg 

12.09.2019 Protokoll - Forvaltningsstyret - 11.09.2019 
 
 
  



Side 5 av 18 

 

 

 

BOKN KOMMUNE 
Sakspapir 

 
 

Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr 

Forvaltningsstyret 04.12.2019 034/19 

 
 

Saksansv. Jan Erik Nygaard Arkiv GBR - 11/73 Arkivsaknr 19/469 

 
 

Tilbygg leiligheter - Havnavegen - gbnr: 11/73 og 86 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 19-2, 1-8 og 11-6 avslås søknaden om dispensasjoner fra 
kommuneplanens bestemmelser og formål og fra plan- og bygningslovens forbud mot tiltak i 
strandsonen for oppføring av påbygg m/to leiligheter.  
 

Boknatun, 30.08.2019 
 
 

Jan Erik Nygaard 
rådmann 

 
 
Forvaltningsstyret 04.12.2019: 
 
Behandling: 
 
 
 
 
 
 
FV- 034/19 Vedtak: 
Det blei samrøystes vedtatt å utsetja saka. 
 
Kva saka gjeld: 
Tilbygg leiligheter - Havnavegen - gbnr: 11/73 og 86 
 
Bakgrunn for saka: 
Søknad om dispensasjon kom inn 03.07.19 for oppføring av et påbygg i to etasjer med to leiligheter 
på et næringsbygg i et næringsområde i Alvestadkroken. Det søkes om dispensasjon fra 
kommuneplanens formål, som er næringsvirksomhet. Tiltakshaver er varslet om at søknaden 
sannsynligvis vil bli avslått, men ville ikke trekke eller endre søknaden. Tiltakshaver ble også 
oppfordret til å komme med innspill i forbindelse med endringen av kommuneplanen, som starter 
nå.  
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Saksutgreiing: 
Dagens forhold  
Søknaden gjelder en bygning som ligger på to eiendommer. Bygningen er et næringsbygg i én etasje. 
Foran og nord for bygningen ligger det noen naust/lager. Sør for bygningen ligger atkomsten til og 
starten på moloen. Her er det også atkomst til sjøen på innsiden av moloen. Atkomsten til omsøkte 
bygning og naustene foran går over dette umatrikulerte arealet sør for eiendommene og fram til 
Havnavegen. Havnavegen går forbi eiendommene på vestsiden. Havnavegen har en bredde på ca. 4 
m her. Vegen ligger en etasje høyere enn atkomstområdet mellom naustene. Det sørvestre hjørnet 
av tomten er en skråning opp mot vegen. Avstand til vegkant fra dagens bygning er 5,2 m, avstand til 
grensen i nord er 2,0 m og avstand til grensen i øst er ca. 4,5 m.  
  
Påbygg  
Illustrasjonene til søknaden viser at påbygget skal være utkraget over eksisterende bygning. Det 
betyr at de to øverste etasjene er tenkt både lengre og bredere enn eksisterende bygning. Da vil 
avstandene til grensene og vegen bli kortere enn de er i dag. Påbygget med verandaer vil komme ca 
1,5 m lenger nord, ca 2 m lenger øst og ca 1m lenger mot sør og vest. Påbygget skal ha flatt tak og 
bryter med omgivelsene, både innenfor næringsområdet og boligområdet. Gesimshøyden mot nabo i 
nord ser ut til å overskride plan- og bygningslovens bestemmelse om 8 m. Utnyttelsen vil bli mellom 
40 og 50 %. Det er ikke opplyst om eksisterende bygning fortsatt skal være industri/næring, eller om 
den skal bruksendres til bolig.  
  
Nabosamtykke  
De korte avstandene til naboene vil kreve at tiltakshaver får samtykke fra naboene til å bygge 
nærmere nabogrensene enn 4 m. Selv om dagens bygning ligger nærmere nabogrensen i nord enn 4 
m, så vil et påbygg nærmere enn 4 m fra grensen kreve nabosamtykke. Det er ikke fremlagt slike 
samtykker i dispensasjonssøknaden. Det vil også måtte avklares hvordan brannsikringen skal ordnes.  
  
Gjeldende planer  
Eiendommene er uregulerte, og er avsatt til næringsvirksomhet i kommuneplanen.  
Eiendommene mot vest er avsatt til bolig i kommuneplanen. Rett sør for eiendommene starter 
reguleringsplan med småbåtanlegg og boliger. I denne reguleringsplanen er Havnavegen regulert 
med gangveg langs østsiden av vegen.  
  
  
Vann og avløp  
Det ligger kommunale VA-ledninger langs tomtene. Brannkum ligger like ved.  
  
Uttalelse fra berørte myndigheter  
Saken er ikke sendt over til Fylkesmannen i Rogaland for uttalelse til dispensasjon fra 100mbeltet. 
Dersom det anbefales å gi dispensasjon må saken sendes til uttalelse før dispensasjon kan gis.  
  
Tiltakshavers begrunnelse  
Som det fremkommer i kartgrunnlaget for gjeldende kommuneplan ligger disse tomtene i kanten på 
området regulert til bolig og eksisterende boligbygging. Våre eiendommer ligger i området som er 
regulert for Næring.  
Vi ble i 1986 gitt byggetillatelse til et større industribygg som var i to faser, Første etasje ble bygget 
og pålagt bygg av 2. etg. ble ikke gjennomført grunnet mindre behov og kostnad. Selv om vi forstår at 
pålegget som ligger i tillatelsen ikke har ubegrenset tid og vanskelig kan legges til grunn her ber vi om 
at dere behandler dette som en dispensasjon på gjeldende sak og fra gjeldende kommuneplan og 
grunngis med følgende.  
Området er regulert til næring men hele området er i dag bebygget av private interesser til annen 
formål, vi ser derfor at det vanskelig kan utnyttes til næring. All den tid dette ligger så tett opp til 
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andre boliger innenfor 100 meters belte tør vi be om å få bygge leiligheter på toppen av eksisterende 
bygg.  
Vi ønsker å flytte fra våre eneboliger og inn i omsøkte leiligheter dette vil være med å skape en 
helhetlig ferdigstillelse av området og forfine området, samtidig som vi får en fortetning av 
boligområdet som bør være ønskelig i en total planlegging. Eksisterende bygg er på 16 x 8 m og vi ser 
at med å bygge på 2 etasjer med grunnflate 16 x 9m fordelt på to leiligheter får vi en god løsning.  
Parkering og avkjørsel baseres på eksisterende avkjørsel på sørsiden. Vi gjør også oppmerksom på at 
våre naboer er positive til dette som det fremgår av vedlagt nabovarsel.  
  
Dispensasjonsvurdering  
Det følger av pbl. § 19-2 at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser 
fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl. §19-2 at dispensasjon ikke kan gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn  i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering.  
  
Dispensasjon fra kommuneplanens næringsformål  
Bolig samsvarer ikke med formålet. Et næringsområde har en annen aktivitet og andre behov enn et 
boligområde. Selv om dette ikke er et næringsområde med tung trafikk, støy eller mange ansatte, så 
kan det være potensiale for konflikt, dersom det bygges boliger her.   
  
Det hevdes at området vanskelig kan brukes til næring, uten at dette er utdypet nærmere. En kan se 
at det store antallet små eiendommer, gjør at det er vanskelig å drive næringsvirksomhet her. 
Imidlertid ligger det også noen litt større næringseiendommer innimellom naustrekkene. Det kan 
også være mulig å drive «småskala»-næring. En dispensasjon fra næring til boliger vil gi presedens for 
resten av det avsatte næringsområdet, og en ivaretar ikke behovet for næringsarealer. Det er derfor 
klart at hensynet bak bestemmelsen vil bli satt til side, og dispensasjon kan derfor ikke gis.  
  
Dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om krav til plan  
Kommuneplanens § 3.1 sier: For areal avsett til bygg og anlegg (…), kan arbeid og tiltak etter PBL kap 
20 og 30 (…) ikkje finne stad før områda inngår i reguleringsplan.   
  
Kravet om regulering gjelder selv når tiltaket er i samsvar med formålet, og i dette tilfellet er ikke 
tiltaket i samsvar med formålet. Da er det i enda større grad nødvendig med reguleringsplan.   
  
En reguleringsplan vil avklare bredde på og plassering av veg, behovet for fortau/GS-veg, plassering 
av atkomst til eiendommen og evt. rekkefølgekrav. Dersom det er behov for endringer eller 
utbedringer på Havnavegen, så er det viktig å få på plass en reguleringsplan før utbyggingen av 
området tar til. En regulert veg kan kreves opparbeidet i medhold av PBL § 18-1. Uten en 
reguleringsplan har ikke kommunen den samme muligheten til å få den kommunale vegen utbedret, 
dersom det er behov for det. Nødvendige utbedringer kan være gatelys, fortau i forlengelse av 
gangforbindelsen i sør, overvannshåndtering, grøfter, kantstein m.m. Det vil også kunne settes en 
byggegrense langs vegen for å sikre sikt, drift og vedlikehold.  
  
I en plan vil det fastsettes byggehøyder og utnyttelse. Bygningens høyde, takform, størrelse og 
avstand til grensene vil få konsekvenser for naboenes lysforhold, utsikt og innsyn.  
  
Atkomsten til disse eiendommene, og de foran, går over en umatrikkulert eiendom. Den 
umatrikkulerte eiendommen gir allmennheten atkomst til moloen og sjøen. Det kan derfor være 
aktuelt å regulere atkomsten til de private eiendommene, slik at den ikke hindrer allmenn ferdsel og 
bruk.  
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Dersom det planlegges et kombinert formål i området, så er det også viktig å avklare 
parkeringsdekning og eventuelle skjermingstiltak mellom formål.  
  
I en planprosess vil det også bli vurdert om det er behov for lekeplass i nærheten, dersom det blir 
tillatt med boliger her.  
  
En plan vil også vurdere hvilken bruk det er naturlig å legge til rette for. Selv om området kanskje ikke 
er et aktivt næringsområde lenger, betyr det ikke nødvendigvis at det er naturlig å bygge boliger her 
heller. Kanskje bør området avsettes til det det blir brukt til, nemlig naust og småbåthavn.  
  
En tillatelse til dette tiltaket vil bety en presedens fra kravet om reguleringsplan i dette 
næringsformålet, og kanskje også for andre områder avsatt til næring i kommuneplanen. Det kan 
også gi presedens for å tillate dispensasjon for boliger innenfor dette næringsområdet, og også 
innenfor andre næringsområder.  
  
Dette er et attraktivt område, både fordi det er sentralt og fordi det ligger ved sjøen. Det er derfor 
flere interesser som skal ivaretas ved en utvikling av området. På denne bakgrunn mener kommunen 
at hensynet bak bestemmelsen blir satt vesentlig til side og at dispensasjon derfor ikke kan gis.  
  
Dispenasjon fra plan- og bygningslovens byggeforbud i 100m-beltet, jfr. § 1-8  
Strandsonen er definert som område av nasjonal verdi. Hensynet bak bestemmelsen er at alle skal 
sikres tilgang til og mulighet for opphold ved sjøen. Dette er et område som ikke er veldig privatisert, 
nettopp fordi det ikke er boliger her. Kaiene er åpne og tilgjengelige. En  
tomannsbolig her vil privatisere atkomsten og gårdsplassen. Kaiene vil ikke bli tilgjengelige, slik de er 
i dag. Den kommunale eiendommen ved moloen vil også bli påvirket ved at det bygges en 
tomannsbolig like ved. Opphold her vil kunne bli vanskeligere, enten fordi man føler at man er til 
sjenanse for beboerne eller fordi man føler at beboerne fratar en for et usjenert opphold ved sjøen.   
  
På denne bakgrunn settes hensynet bak bestemmelsen til side og dispensasjon kan ikke gis.  
 
 
Rådmannens konklusjon:  
Rådmannen anbefaler at Forvaltningsstyret avslår søknad om dispensasjon i mendhold av plan- og 
bygningsloven §§ 19-2, 1-8 og 11-6.  
  
Rådmannen i Bokn, 30.08.2019  
  
  
Jan Erik Nygaard 
 
 
Vedlegg: 
Dok.nr 

 
Tittel på vedlegg 

08.10.2019 1-11_73 OG 11_86 - HAVNAVEGEN, ALVESTAD - TILBYGG 
LEILIGHET.pdf 

08.10.2019 3-OVERSIKTSKART.pdf 
08.10.2019 4-KOMMUNEPLANKART.pdf 
08.10.2019 5-REGULERINGSPLANKART.pdf 
08.10.2019 6-FLYFOTO.pdf 
08.10.2019 7-KART.pdf 
08.10.2019 8-11_73 OG 11_86 - VEDRØRENDE SØKNAD.pdf 
08.10.2019 9-11_73 OG 11_86 - HAVNAVEGEN, ALVESTAD - TILBYGG 
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LEILIGHET.pdf 
08.10.2019 10-FOTO.pdf 
08.10.2019 11-TEGNINGER.pdf 
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BOKN KOMMUNE 
Sakspapir 

 
 

Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr 

Forvaltningsstyret 04.12.2019 035/19 

 
 

Saksansv. Jan Erik Nygaard Arkiv GBR - 26/3 Arkivsaknr 19/535 

 
 

26/3 og 26/5 - Dagsland - avslag på dispensasjon, fradeling av 
bolighus nr. 2 
 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
I medhold av § 19-2 i plan- og bygningsloven avslås dispensasjon fra pbl. § 11-6 - kommuneplanens 
arealanvendelse til LNF-formål for fradeling av omsøkte bolighus nr. 2. 
 
 
 
Forvaltningsstyret 04.12.2019: 
 
Behandling: 
      
Leiaren sette fram forslag til vedtak som fylgjer: 
 
Under føresetnad av at saka er eller blir godkjent etter føresegner i Jordlova, godkjenner 
Forvaltningsstyret i medhald av §19-2 i Plan- og bygningslova å dispensera frå § 11-6 i PBL - 
Kommuneplanen sin arealbruk til LNF føremål -  for frådeling av omsøkt bustadhus nr.2 
 
 
 
 
FV- 035/19 Vedtak: 
Leiaren sitt forslag til vedtak blei samrøystes vedtatt: 
 
Under føresetnad av at saka er eller blir godkjent etter føresegner i Jordlova, godkjenner 
Forvaltningsstyret i medhald av §19-2 i Plan- og bygningslova å dispensera frå § 11-6 i PBL - 
Kommuneplanen sin arealbruk til LNF føremål -  for frådeling av omsøkt bustadhus nr.2 
 
 
 
Kva saka gjeld: 
Vidar Grønnestad søker om fradeling av bolighus nr. 2 på landbrukseiendom med gnr./bnr. 26/3. 
Etter dialog med søker er omsøkte parsell endret fra ca. 3000 m² til ca. 1600 m² - se vedlegg 1 og 2. 
Det foreligger egen søknad om dispensasjon fra kommuneplanens LNFR-formål (se vedlegg 5). Under 
andre opplysninger i selve delingssøknaden viser søker til sak nr. 13/303-10/K1-26/KAV – hvor det 
etter pbl. ble gitt dispensasjon (se vedl. 6). Det opplyses om at denne imidlertid grunnet sykdom hos 
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forrige eier (selger) ikke ble oppmålt. Denne informasjonen anses som del av søkers argumentasjon 
for dispensasjon. 

Denne behandlingen er som dispensasjonssak etter pbl. 

 
Bakgrunn for saka: 
Søknaden fremmes i forbindelse med at søkers datter ønsker å overta fradelt parsell til boligformål. 
 
Saksutgreiing: 
KOMMUNEPLAN 
Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF); hensynssone kjerneområde landbruk. 

REGULERING 
Ikke regulert. 
 
Tekniske ANLEGG 

Behandling av delingen forutsetter at det først er gitt dispensasjon. Før delingen behandles skal 
tekniske forhold være dokumentert med erklæring angående rettighet til veg, vann og avløp. Det 
foreligger pr. dato ikke dokumentasjon for teknisk infrastruktur fordi kommunen har informert søker 
om at dette kan vente. 

 
Vurdering: 
Vurdering etter lov om forvaltning av naturens mangfold 
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven - nml.) trådte i kraft den 1. juli 2009. I 
nml. kap. II § 7 fastslås det at prinsippene i samme lovs § 8 t.o.m. § 12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet – inkludert forvaltning av fast eiendom. I planjuss 
og praksisveileder fra MD fremheves det at vurderingen og vektleggingen av prinsippene i nml. 
(naturmangfoldhensynet) skal fremgå av beslutningen. 

Etter søk i relevant digital nettkilde «naturbase.no» kan kommunen ikke se at noen registrerte 
naturmangfoldsverdier blir berørt av omsøkte fradeling (se kartutskrift: vedl. 8). Derfor finner en at 
det ikke er grunnlag for ytterligere vurderinger etter de miljørettslige prinsippene i nml. § 8 t.o.m. § 
12. 

 

 

Vurdering etter pbl 
Fradeling av eiendom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-1 bokstav m). I 
henhold til pbl. § 26-1 skal eiendom ikke opprettes på en slik måte at det oppstår forhold som strider 
mot denne lov, forskrift eller plan. 
 
Nabomerknader 
Omsøkte parsell grenser til gnr. 26 bnr. 1 og 3 – som søker eier. I henhold til pbl. § 21-3 annet ledd 
kan delingsmyndigheten gi fritak for nabovarsling. Kommunen kan ved behandling av dispensasjon 
ikke se at tilgrensende naboeiendommer berøres på en måte som gjør at de må varsles for å kunne 
ivareta sine interesser. I dispensasjonssaken gis det derfor med hjemmel i forannevnte paragraf fritak 
for slik varsling. 
 
Uttalelser fra andre myndigheter og sektorer 
Fylkesmannen (FM) fraråder at dispensasjon gis. Det fremheves langsiktig potensial for sannsynlige 
konflikter mellom selvstendig boligeiendom og landbruk fordi tomten grenser til dyrket jord og 
innmarksbeite. FM viser til forutgående konsesjonssak hvor søker fikk konsesjon på gnr./bnr. 26/3, 



Side 12 av 18 

 

og kommunen beskrev bolighuset som ikke i en stand tilsvarende dagens krav til boligstandard. FM 
presiseres at ved bruksrasjonalisering er intensjonen bak delingspraksisen for bolighus at først og 
fremst selger (ikke kjøper) skal dra nytte av dette. FM fremhever at praksisen er slik for å skulle 
stimulere til salg av tilleggsjord med gode bruksrasjonaliseringer. Dette for å oppnå viktige 
landbrukspolitiske mål.  FM framholder at tidligere bruksrasjonalisering ikke kan vektlegges. Til grunn 
for sin fraråding av dispensasjon legger FM i sin samlede vurdering avgjørende vekt på potensialet for 
uheldige miljømessige konflikter for landbruksdriften. Kommunen viser for øvrig til uttalen (vedl. 6) 
for nærmere detaljer.  
 
Dispensasjoner 
Det følger av pbl. § 19-2 at «kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser 
fastsatt i eller i medhold av denne lov.» Det følger videre av pbl. §19-2 at dispensasjon ikke kan gis 
dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensyn i lovens formålsbestemmelse 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. 

Punktvis sammenfatning søkers argumentasjon for dispensasjon: 
1. Omsøkte eiendom er uegnet til landbruksformål. 
2. Forrige eier fikk dispensasjon da jordbruksarealet skulle selges til søker. 

Kommunen viser for øvrig til dispensasjonssøknaden med tilhørende begrunnelse for nærmere 
detaljer (se vedlegg 5).  
 

Kommunens begrunnelse for å avslå dispensasjon fra LNF-formålet 
FM mener at boligen ikke har slik stand at den fyller dagens krav til boligstandard (se vedl. 6). 
Kommunen viser til foto fra befaring, og mener at boligen trenger betydelig oppgradering/ombygging 
for å ha tilfredsstillende standard (se vedl. 4: foto 1, 5, 6 og 9). Bygningens tekniske tilstand anses for 
øvrig å være utenfor det som skal vurderes i dispensasjonssaken. Derfor omtales dette ikke 
nærmere. 

 

Hensynet bak bestemmelsen er vesentlig tilsidesatt 

I LNF-område som også er innenfor hensynssone kjerneområde landbruk skal landbrukshensyn 
tillegges avgjørende vekt i saker som angår arealbruken. Når tilleggsjord selges og det oppnås god 
bruksrasjonalisering, har det i mange år vært en nasjonal delingspraksis at bolighus tillates fradelt. 
Kommunen mener at det da først og fremst skal være slik at det er selger (ikke kjøper) som skal dra 
nytte av dette. Slik stimuleres selger til å ville selge tilleggsjorden samtidig som det må oppnås en 
god driftsmessig løsning for landbruket. Kommunen mener at god driftsmessig løsning i forbindelse 
med dispensasjon etter pbl. er et vesentlig landbrukshensyn. Derfor fikk forrige eier av gnr./bnr. 26/3 
i år 2013 dispensasjon (se vedl. 7).  

Imidlertid er bruksrasjonaliseringen gjennomført, og følgelig har gnr./bnr. 26/3 i noen år nå vært en 
del av søkers landbruksmessig driftsenhet. Derfor kan ikke tidligere eiers behov vurderes når 
dispensasjon behandles. Hensynet til drift, bosetting på bruket og jordvern må etter kommunens 
mening nå vektlegges.   

Omsøkte fradeling vil medføre at en ny selvstendig boligeiendom gir økt fragmentering med bolig i 
LNF-området. Økt fragmentering kan over tid gi vanskeligere driftsmessige rammevilkår for 
landbruket. Sett i et mer langsiktig tidsperspektiv er det ikke usannsynlig at det på den selvstendige 
boligeiendom kan bli eier uten den tilknytning/forståelse for landbruksdrift som søkers datter 
antakelig har. Omsøkte boligparsell har etter endring ikke direkte grense til dyrket mark eller 
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innmarksbeite (se vedl. 3). Likevel gjør nærheten til slikt areal at potensialet for driftsulemper over 
tid må gis stor vekt. Da vurderes muligheten for at totalbelastningen av driftsmessige bindinger 
knyttet til gjødselsøl på bilveg, støy, støv og lukt kan bli uakseptabelt stor for landbruket. I et langt 
tidsperspektiv skal det være mulig med driftsmessige omlegginger uten at bindinger knyttet til en 
selvstendig boligeiendom nær jordbruksarealet forhindrer/vanskeliggjør dette.  FM legger i sin uttale 
også hovedvekten på slike langsiktige landbrukshensyn i sin fraråding. 

Søkers driftsenhet har et arealgrunnlag som etter annet lovverk vil medføre personlig boplikt for ny 
eier (se gårdskart ny driftsenhet. vedl. 9). Ved eierskifte på landbrukseiendom med husdyrdrift er det 
nødvendig at eiendommen har to bolighus. Dette fordi at foreldregenerasjonen ved eierskifte til barn 
fremdeles får beholde sitt bosted på gården, og ikke bli tvunget til å flytte. Derfor er også begrepet 
«kårbolig» brukt om bolighus 2. Ved eierskifte med husdyrdrift kan det også være en driftsmessig 
fordel at driften «sømløst» (gradvis) overføres til neste generasjon. Foreldregenerasjonen kan også 
være en ressurs som kan avlaste i særlig arbeidskrevende perioder på et husdyrbruk (f.eks. 
slått/innhøsting osv.) 

Forannevnte momenter angående drift og boligbehov inngår i totalvurderingen av hvorvidt 
planhensyn knyttet til landbruk settes vesentlig til side.   
 
Fordelene ved å gi dispensasjon er ikke større enn ulempene 

Lovens formål er også at den skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet 
og fremtidige generasjoner (jf. pbl. §1-1).  Potensialet for langsiktige uheldige driftsmessige følger av 
selvstendig boligeiendom nær brukets jordbruksareal anses som så stort at fradeling av bolighus nr. 2 
ikke kan anses som driftsmessig bærekraftig for bruket.  

Stortinget har vedtatt en nasjonal jordvernstrategi – hvor det er gitt klare signal fra departementet 
om at jordvern skal ha stor vekt i en dispensasjonsvurdering etter pbl. Karmøy kommunestyre vedtok 
1. juli 2019 også en jordvernstrategi for kommunen. Jordvernstrategien er et retningsgivende 
dokument for kommunens arealplanlegging, byggesaksbehandling og landbruksforvaltning. 

I følge markslagskartet er det etter endring av parsellen noe skog som avgis til boligformål (se vedl. 
3). Markslagskartet er imidlertid ikke helt oppdatert rundt omsøkte bolig. Saksbehandler har vært på 
befaring sammen med søker, og det fremgår av foto at arealene utvilsomt er innmarksbeite hvor det 
står noen enkelttrær (se vedl. 4: foto nr. 7 og 8). På kartet er areal innmarksbeite som etter endring 
avstås til bolig oppmålt til ca. 380 m². Det anses som en fordel at fradelingen ikke berører dyrket 
mark som ville vært i sterk konflikt med vedtatte jordvernstrategi og jordvernet. Imidlertid kan dette 
ikke isolert sett være avgjørende i denne saken. 
 
Konklusjon 
Personlige forhold knyttet til at søkers datter ønsker å bosette seg på en selvstendig fradelt 
boligeiendom, kan ikke etter regelverket lovlig vektlegges. Nasjonale landbrukspolitiske mål knyttet 
til å unngå uheldig fragmentering med bolig i LNF-områdene har stor vekt. Det er positivt at fradeling 
ikke kommer i sterk konflikt med nasjonal eller kommunal jordvernstrategi. Potensial for langsiktige 
driftsmessige uheldige følger av selvstendig boligeiendom nær jordbruksareal og boligbehovet gis 
avgjørende vekt. I sin fraråding legger også FM hovedvekten på dette. Totalvirkningen av 
forannevnte medfører at landbrukshensynet settes vesentlig til side. En kan i et mer langsiktig 
tidsperspektiv heller ikke se at fradeling av bolighus nr. 2 er bærekraftig. Fordelene ved å dispensere 
er derfor ikke større enn ulempene. Derfor mener kommunen at det med hjemmel i pbl. § 19-2 
andre ledd første punktum ikke kan dispenseres for fradeling av bolighus nr. 2.  
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Vedlegg: 
Dok.nr 

 
Tittel på vedlegg 

20.11.2019 26_3 OG 26_5 - DAGSLAND - DISPENSASJON FRADELING BOLIGHUS 
NR. 2.pdf 

20.11.2019 SITUASJONSKART.pdf 
20.11.2019 VEDL. 2 - ENDRING, SITUASJONSKART MED KOMMUNEPLAN.pdf 
20.11.2019 VEDL. 3 - ENDRING, MARKSLAGSKART.pdf 
20.11.2019 VEDL. 4 - FOTO FRA BEFARING.pdf 
20.11.2019 SØKNAD OM DISPENSASJON.pdf 
20.11.2019 26_3 OG 26_5 - UTTALE TIL DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANEN.pdf 
20.11.2019 VEDL. 7 - SAK NR. 026_13_ FORVALTNINGSSTYRETS 

DISPENSASJONSSAK.pdf 
20.11.2019 VEDL. 8 - KARTUTSKRIFT, NATURMANGFOLD.pdf 
20.11.2019 VEDL. 9 - GÅRDSKART, DRIFTSENHETEN (26_1,3).pdf 
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BOKN KOMMUNE 
Sakspapir 

 
 

Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr 

Forvaltningsstyret 04.12.2019 036/19 

 
 

Saksansv. Åse Helen 
Alvestad 

Arkiv K1 - 033 Arkivsaknr 19/533 

 
 

Samlesak for delegerte saker 
 
 
 
Underliggande saker: 
050/19, Bokn kommune - Etablering av ny vassleidning mellom Vaulen og Trosnavåg - 
dispensasjon og byggeløyve 
Vedtak: 
 

1. Med heimel i § 19-2, jfr. § 19-4, i plan- og bygningslova vert det dispensert frå 
arealføremålet i kommuneplanen sin arealdel for anlegg av vassleidning med naudsynte 
kummar etc. 
Det er lagt vekt på at størsteparten av leidninga vert lagt langs fylkesvegen slik at tiltaket 
ikkje inneber eit vesentleg tilleggsinngrep i naturen, og at framføring av offentleg vatn er 
eit tiltak av stor samfunnsnytte. 
Omsynet som ligg bak arealføremålet i planen vert difor ikkje sett vesentleg til sides, og 
føremona ved å dispensere vert vurdert klårt større enn ulempene. 

 
2. Med atterhald om at det ikkje vert klaga på dispensasjonsvedtaket innan klagefristen, vert 

leidningsanlegget med naudsynte kummar etc. godkjent slik det er søkt om. 
 

3. Det må sendast søknad om ferdigattest når anlegget er ferdig. 
 

 
051/19, Tillatelse delingssak- 9/65 - Sæbø - Deling av grunneiendom med 
oppmålingsforretning. 
 
 
052/19, Tillatelse til delingssak - 7/1 - Søndre Våge - Deling av grunneiendom med 
oppmålingsforretning. 
 
 
053/19, Melding om administrativt vedtak  - Endring av plan, enkel planprosess 
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054/19, Tillatelse til tiltak(Ettrinn) - 7/30 - Vågavegen, Søndre Våge - Nybygg garasje 
 
 
055/19, Tillatelse til tiltak (ettrinn) - 18/11 - Lodavegen, Loden - Riving og gjenoppbygging av 
fritidsbolig 
 
 
056/19, Tillatelse til tiltak etter §20-4 - Dispensasjon - 11/204 - Havnavegen, Alvestad - 
Levegg og tilbygg enebolig. 
 
 
057/19, Tillatelse til endring - 7/30 - Vågavegen, Søndre Våge - nybygg og garasje 
 
 
058/19, Tillatelse til tiltak etter §20-4 - 5/21 - Øyren, Aksdal, Tilbygg enebolig - Hagestue 
 
 
059/19, Tillatelse til tiltak etter §20-4 - 9/151 - Boknatunvegen, Sæbø, Søknad om tilbygg 
enebolig, Carport m/bod 
 
 
060/19, Tillatelse til delingsak - 11/185 Festenr. 3 - Alvestad - Deling av grunneiendom med 
oppmålingsforretning. 
 
 
061/19, 16/3 - Are - Omgjøring delingstillatelse -  Plan- og  byggningsloven - Grunneiendom 
med oppmålingsforretning. 
 
 
062/19, 16/3 - Are - Omgjøring delingstillatelse - Jordloven. 
 
 
Forvaltningsstyret 04.12.2019: 
 
 
 
FV- 036/19 Vedtak: 
Delegerte saker blir tatt til etteretning. 
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BOKN KOMMUNE 
Sakspapir 

 
 

Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr 

Forvaltningsstyret 04.12.2019 037/19 

 
 

Saksansv. Åse Helen 
Alvestad 

Arkiv K1 - 033 Arkivsaknr 19/533 

 
 

Samlesak for referatsaker 
 
 
 
Underliggande saker: 
010/19, 3/4 - Øvrebø m. Ogneland - Underretting etter oppmålingsforretning. 
 
 
011/19, 24/8 - Ferdigattest 
 
 
012/19, 11/325 - Ferdigattest 
 
 
013/19, 7/1 - Ferdigattest 
 
 
014/19, 7/30 - Ferdigattest 
 
 
015/19, 11/271 - Ferdigattest 
 
 
016/19, 16/3 - Underretting etter oppmålingsforretning. 
 
 
017/19, 9/65 - Melding om utført retting av eiendomsgrenser på gnr. 9, bnr. 97 
 
 
018/19, 9/65 - Sæbø - Underretting etter oppmålingsforretning 
 
 
Forvaltningsstyret 04.12.2019: 
 
 
 
FV- 037/19 Vedtak: 
Referatsaker blir tatt til orientering. 
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