
 

  

VOLDA KOMMUNE 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Utval: Forvaltningsstyret 

Møtestad: Dalsfjorden, 1. etg., rådhuset 

Dato: 14.06.2016 

Tid: 14:00 

 

Faste medlemer som møtte: 

Namn Funksjon Representerer 

Magnar Sunde Leiar AP 

Øyvind Festø Nestleiar MDG 

Margrete Trovåg Medlem AP 

Magny Astrid Fylling Medlem KRF 

Sindre Kvangarsnes Medlem FRP 

Sindre Rotevatn Medlem H 

 

Faste medlemer som ikkje møtte: 

Namn Funksjon Representerer 

Lina Marie Bjørkedal Medlem SP 

Erlend Koppen Medlem KRF 

Åshild Vik Medlem SV 

 

Varamedlemer som møtte: 

Namn Møtte for Representerer 

Milan Ilic Lina Marie Bjørkedal AP 

Idar Flo Åshild Vik V 

Einar Børtveit Erlend Koppen KRF 

 

Frå administrasjonen møtte: 

Namn Stilling 

Roger Nedreklepp 

Per Heltne 

Fagansvarleg skog, sak PS50/16 og 51/16 

Fagansvarleg plan 

Berit Sandvik Skeide Planleggar 



 

 

SAKLISTE 
 

 

Saksnr. Sak  

PS 48/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

 

PS 49/16 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte 

 

 

PS 50/16 Hjelle Samdrift DA - stønad frå viltfondet til viltgjerde på 

Byrkjestøylen i Dalsbygda 

 

 

PS 51/16 Godkjenning av bompengesatsar - Nøre Bjørkedal 

Setreveglag SA 

 

 

PS 53/16 Klage på løyve, gbr 30/422 

 

 

PS 54/16 Gbr 17/49 - oppføring av tilbygg og fasadeendring. Klage 

over vedtak i sak 29/16 , den 12.04.2016 

 

 

PS 55/16 Gbr 6/4 - deling og oppmålingsforretning - frådeling av to 

bustadtomter 

 

 

PS 56/16 1519 Utmarksvegen - bygging av landbruksveg - Ingvald 

Skårland 

 

 

PS 57/16 1519 Dalbergvegane - bygging av landbruksveg - André 

Brune 

 

 

PS 52/16 Søknad om dispensasjon frå utnyttingsgrad i 

reguleringsplan, gbr. 18/285 

 

 

 

PS 48/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 

Handsaming: 

Røysting: 

Ingen hadde noko å merke til innkalling og sakliste. 

 

 

PS 49/16 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte 

Handsaming: 

Røysting: 

Møteprotokollen frå førre møte den 10.05.16 vart samrøystes godkjent. 



 

 

PS 50/16 Hjelle Samdrift DA - stønad frå viltfondet til viltgjerde på 
Byrkjestøylen i Dalsbygda 

Administrasjonen si tilråding: 

Viser til søknad frå Hjelle Samdrift DA v/Eldar Hjelle om stønad til viltgjerde på gnr/bnr 

127/2 og gnr/ bnr 126/2 i Dalsbygda. 

Forvaltningsstyret løyver i samsvar med saksutgreiinga kr. 50 000.- frå kommunalt viltfond til 

oppsetting av viltgjerde slik det går fram av kart, datert 31.05.16. 

Utbetaling til søkjar vert når viltgjerde er ferdig oppsett. 

Ein føreset at tiltaket er i samsvar med Lov om grannegjerde, og ikkje strir mot Friluftslova 

sin §13, m.a. om noko som hindrar allemannsrett og ferdsel.  

 

Handsaming: 

Røysting: 

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken. 

 

Vedtak i Forvaltningsstyret - 14.06.2016  

Viser til søknad frå Hjelle Samdrift DA v/Eldar Hjelle om stønad til viltgjerde på gnr/bnr 

127/2 og gnr/ bnr 126/2 i Dalsbygda. 

Forvaltningsstyret løyver i samsvar med saksutgreiinga kr. 50 000.- frå kommunalt viltfond 

til oppsetting av viltgjerde slik det går fram av kart, datert 31.05.16. 

Utbetaling til søkjar vert når viltgjerde er ferdig oppsett. 

Ein føreset at tiltaket er i samsvar med Lov om grannegjerde, og ikkje strir mot Friluftslova 

sin §13, m.a. om noko som hindrar allemannsrett og ferdsel.  

 

PS 51/16 Godkjenning av bompengesatsar - Nøre Bjørkedal Setreveglag 
SA 

Administrasjonen si tilråding: 

Forvaltningstyret syner til søknad frå Nøre Bjørkedal Setreveglag SA av 02.06.2016 om 

søknad om godkjenning av bompengesatsar. 

Forvaltningsstyret viser til saksutgreiinga, og godkjenner dei satsar og tilleggsavgift som går 

fram av søknaden med heimel i Veglova sin § 56. 

Forvaltningsstyret vil seinare kome attende til veglaga sin heimel om å regulere satsane på 

bomvegar etter konsumprisinndeksen. 



 

 

Handsaming: 

Einar Børtveit kom med framlegg om å endre fyrste ordet i siste setning til Administrasjonen. 

 

Røysting: 

Tilrådinga frå administrasjonen med endringa frå Børtveit vart samrøystes vedteken. 

 

Vedtak i Forvaltningsstyret - 14.06.2016  

Forvaltningstyret syner til søknad frå Nøre Bjørkedal Setreveglag SA av 02.06.2016 om 

søknad om godkjenning av bompengesatsar. 

Forvaltningsstyret viser til saksutgreiinga, og godkjenner dei satsar og tilleggsavgift som 

går fram av søknaden med heimel i Veglova sin § 56. 

Administrasjonen vil seinare kome attende til veglaga sin heimel om å regulere satsane på 

bomvegar etter konsumprisinndeksen. 

 

PS 53/16 Klage på løyve, gbr 30/422 

Administrasjonen si tilråding: 

1. Forvaltningsstyret finn ikkje at det i klaga kjem fram nye moment som gir grunn til 

endra konklusjon i saka. Forvaltningsstyret held såleis fast på vedtak 94/16 og saka 

vert sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. 

2. Forvaltningsstyret finn ikkje grunn til å gi utsetjande verknad av løyvet. 

 

Handsaming: 

Røysting: 

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken. 

 

Vedtak i Forvaltningsstyret - 14.06.2016  

1. Forvaltningsstyret finn ikkje at det i klaga kjem fram nye moment som gir grunn til 

endra konklusjon i saka. Forvaltningsstyret held såleis fast på vedtak 94/16 og saka 

vert sendt til Fylkesmannen for endeleg avgjerd. 

 

2. Forvaltningsstyret finn ikkje grunn til å gi utsetjande verknad av løyvet. 

 

 

PS 54/16 Gbr 17/49 - oppføring av tilbygg og fasadeendring. Klage over 
vedtak i sak 29/16 , den 12.04.2016 

Administrasjonen si tilråding: 



1. Forvaltningsstyret finn ikkje at det i klaga kjem fram nye moment som ikkje var kjende 

for utvalet ved handsaming av sak 29/16. Forvaltningsstyret held såleis fast på sitt 

vedtak i sak 29/16. 

2. Etter ei slik samla vurdering av dei omsyn som gjer seg gjeldande i saka, fin ein ikkje  

grunn for  vedtask om utsetjande verknad i saka i høve avsluttande klagehandsaming. 

 

Handsaming: 

Røysting: 

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken. 

 

Vedtak i Forvaltningsstyret - 14.06.2016  

1. Forvaltningsstyret finn ikkje at det i klaga kjem fram nye moment som ikkje var 

kjende for utvalet ved handsaming av sak 29/16. Forvaltningsstyret held såleis fast 

på sitt vedtak i sak 29/16. 

 

2. Etter ei slik samla vurdering av dei omsyn som gjer seg gjeldande i saka, fin ein 

ikkje  grunn for  vedtak om utsetjande verknad i saka i høve avsluttande 

klagehandsaming. 

 

 

PS 55/16 Gbr 6/4 - deling og oppmålingsforretning - frådeling av to 
bustadtomter 

Administrasjonen si tilråding: 

1. Forvaltningsstyret gir med heimel i plan og bygningslova §19-2 dispensasjon frå 

kommunedelplan Lid-Berknes-planid 19903105 for frådeling av to bustadtomter  frå 

gnr 6 bnr 4  i samsvar med søknad og situasjonsplan datert 16.02.2016, og på 

fylgjande vilkår: 

 Bygg på den vestlegaste tomta må plasserast utanfor  minste avstand til kraftlina, min 

6m frå ytre tråd. 

 Tomt må avgrensast mot kommunevegen i samsvar med gjeldande frigrunnserklæring. 

 

2.  Forvaltningsstyret finn ikkje at delinga vil svekkje ressursane til eigedomen 

vesentleg  eller føre til driftsmessige ulemper for landbruksdrift på eigedomen, og gir 

med heimel  i jordlova § 12 løyve til frådeling slik det er søkt om.  

 

Handsaming: 

Røysting: 

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken. 

 



Vedtak i Forvaltningsstyret - 14.06.2016  

1. Forvaltningsstyret gir med heimel i plan og bygningslova §19-2 dispensasjon frå 

kommunedelplan Lid-Berknes-planid 19903105 for frådeling av to bustadtomter  

frå gnr 6 bnr 4  i samsvar med søknad og situasjonsplan datert 16.02.2016, og på 

fylgjande vilkår: 

 Bygg på den vestlegaste tomta må plasserast utanfor  minste avstand til kraftlina, 

min 6m frå ytre tråd. 

 Tomt må avgrensast mot kommunevegen i samsvar med gjeldande 

frigrunnserklæring. 

 

2. Forvaltningsstyret finn ikkje at delinga vil svekkje ressursane til 

eigedomen vesentleg  eller føre til driftsmessige ulemper for landbruksdrift på 

eigedomen, og gir med heimel  i jordlova § 12 løyve til frådeling slik det er søkt om.  

 

 

PS 56/16 1519 Utmarksvegen - bygging av landbruksveg - Ingvald 
Skårland 

Administrasjonen si tilråding: 

Forvaltningsstyret fattar med heimel i forskrift om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier, fastsett av Landbruksdepartementet 28.05.2015, følgjande vedtak: 

 

Grunneigarane i Velsvik v/Ingvald Skårland, med eigarar av gnr 167 bnr 1, 2, 3, 4, 5, 9 og 13 

får løyve til å byggje landbruksveg på gnr 167. 

 

Forvaltningsstyret gjev som eit fyrste byggesteg løyve til å byggje 1.200 m av 

landbruksvegen, som synt i saksutgreiinga. Resten av jordskiftevegen vert å kome attende til i 

ny søknad. 

 

Løyve vert gitt då vegen skal tene landbruksdrifta i Velsvik, og då vegen ikkje kjem i 

nemnande konflikt med andre verdiar eller naturmangfaldet på staden. 

 

Ein set følgjande vilkår til løyvet: 

1. Vegen skal leggjast slik i terrenget at ein får minst mogleg skjeringar og fyllingar. 

Skråningar, skjeringar og massetak skal stellast og såast til. Detaljstikkinga skal skje i 

samråd med Volda kommune. 

 

2. Vegen skal byggjast som veg for traktor (vegklasse 7). 

 

3. Kryssinga av elva skal skje ved vad. 

 

4. Byggeløyve for vegen gjeld i 3 år. 

 

Handsaming: 

Røysting: 

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken. 

 



Vedtak i Forvaltningsstyret - 14.06.2016  

Forvaltningsstyret fattar med heimel i forskrift om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier, fastsett av Landbruksdepartementet 28.05.2015, følgjande vedtak: 

 

Grunneigarane i Velsvik v/Ingvald Skårland, med eigarar av gnr 167 bnr 1, 2, 3, 4, 5, 9 og 

13 får løyve til å byggje landbruksveg på gnr 167. 

 

Forvaltningsstyret gjev som eit fyrste byggesteg løyve til å byggje 1.200 m av 

landbruksvegen, som synt i saksutgreiinga. Resten av jordskiftevegen vert å kome attende 

til i ny søknad. 

 

Løyve vert gitt då vegen skal tene landbruksdrifta i Velsvik, og då vegen ikkje kjem i 

nemnande konflikt med andre verdiar eller naturmangfaldet på staden. 

 

Ein set følgjande vilkår til løyvet: 

1. Vegen skal leggjast slik i terrenget at ein får minst mogleg skjeringar og fyllingar. 

Skråningar, skjeringar og massetak skal stellast og såast til. Detaljstikkinga skal 

skje i samråd med Volda kommune. 

 

2. Vegen skal byggjast som veg for traktor (vegklasse 7). 

 

3. Kryssinga av elva skal skje ved vad. 

 

4. Byggeløyve for vegen gjeld i 3 år. 

 

 

PS 57/16 1519 Dalbergvegane - bygging av landbruksveg - André Brune 

1519 gnr/bnr 121/1 

 

 

Administrasjonen si tilråding: 

Forvaltningsstyret fattar med heimel i forskrift om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier, fastsett av Landbruksdepartementet 28.05.2015, følgjande vedtak: 

 

André Brune, eigar av gnr 121 bnr 1, får løyve til å byggje landbruksvegar på gnr 121 bnr 1 

som omsøkt. 

 

Løyve vert gitt då vegen skal tene landbruksdrifta på Dalberg, og då vegane ikkje kjem i 

nemnande konflikt med andre verdiar eller naturmangfaldet på staden. 

 

Ein set følgjande vilkår til løyvet: 

1. Vegane skal leggjast slik i terrenget at ein får minst mogleg skjeringar og fyllingar. 

Skråningar og skjeringar skal stellast og såast til slik av vegane glir fint inn i 

kulturlandskapet. 

 

2. Vegen skal byggjast som traktorveg vegklasse 7. 

 

3. Byggeløyve for vegane gjeld i 3 år. 



 

Handsaming: 

Røysting: 

Tilrådinga frå administrasjonen vart samrøystes vedteken. 

 

Vedtak i Forvaltningsstyret - 14.06.2016  

Forvaltningsstyret fattar med heimel i forskrift om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier, fastsett av Landbruksdepartementet 28.05.2015, følgjande vedtak: 

 

André Brune, eigar av gnr 121 bnr 1, får løyve til å byggje landbruksvegar på gnr 121 

bnr 1 som omsøkt. 

 

Løyve vert gitt då vegen skal tene landbruksdrifta på Dalberg, og då vegane ikkje kjem i 

nemnande konflikt med andre verdiar eller naturmangfaldet på staden. 

 

Ein set følgjande vilkår til løyvet: 

1. Vegane skal leggjast slik i terrenget at ein får minst mogleg skjeringar og 

fyllingar. Skråningar og skjeringar skal stellast og såast til slik av vegane glir fint 

inn i kulturlandskapet. 

 

2. Vegen skal byggjast som traktorveg vegklasse 7. 

 

3. Byggeløyve for vegane gjeld i 3 år. 

 

 

PS 52/16 Søknad om dispensasjon frå utnyttingsgrad i reguleringsplan, 
gbr. 18/285 

Administrasjonen si tilråding: 

Med heimel i plan- og bygningslova, § 19-2, gir Forvaltningsstyret dispensasjon frå 

utnyttingsgrad i reguleringsplan for Engeset – Klepp. Dispensasjonen gjeld for oppføring av 

tomannsbustad på gbr. 18/285. 

 

Handsaming: 

Det vart halde synfaring i saka.  Saka vart drøfta både før og etter synfaringa. 

 

Idar Flo, V, kom med fylgjande alternativt framlegg: 

Ulempene er større enn fordelane.  På dette grunnlaget blir søknaden om dispensasjon avvist. 

 

Røysting: 

Ved alternativ røysting mellom tilrådinga frå administrasjonen og framlegget frå Idar Flo, 

fekk Flo sitt framlegg ni røyster og vart vedteke.  Tilrådinga frå administrasjonen fekk 0 

røyster og fall. 

 



Vedtak i Forvaltningsstyret - 14.06.2016  

Ulempene er større enn fordelane.  På dette grunnlaget blir søknaden om dispensasjon 

avvist. 

 

 

 

Møtet slutt kl. 15:35 

 

Rett utskrift, 

Volda kommune, servicekontoret 

14.06.2016 

 

Unni Strand 

   Sekr. 

 


