
Kommuneplanens arealdel 2014 -2025. Vurdering av innkomne innspill. 

I første kolonne står oppført hvor innspillet kan leses. S= Samfunnsdel, hefte dat. 4.februar 2014. A= Arealdel, hefte dat. 4. mars 2014. Nye områder som foreslås må 

konsekvensutredes. 

SØRFINNSET (+FORSTRANDA & FEMRIS) 

 

 

Navn  Innspill forslag Vurdering. 
Med utgangspunkt i føring for utforming av ny arealdel. 

Rådmannens 
forslag 

Planutvalgets behandling 

Atle Peder Isaksen 2-10-2014 Gnr 47, bnr 10, Kjelling. Ønsker 10 mål tomt til 
fritidsbebyggelsenord eller sør fra fylkesveien eller 
alternativ område innenfor eiendommen. Se forslag 
på kart. 

Som skrevet i siste saksbehandling av innspill til Atle Peder Isaksen er 
tomten nord fra fylkesveien. I strandsone anbefales det ikke at det skal 
bygges hytte. Sør fra fylkesveien anbefales ikke at det legges ut 
hyttetomt. 

Tomt nord fra 
fylkesveien 
anbefales 
konsekvensutredet
. Tomt sør fra 
fylkesveien 
anbefales ikke. 

 

Per Wilhelmsen 15-5-2014 BH13 i Storvika, eiendom 3/18. Friomrpde vest fra 
BH13 er i strandsone, og de skal bygge på området. 
Det søkes dispensasjon. De ønsker at i fremtiden 
arealet blir tatt med som byggeformål. 

Det anbefales ikke bebyggelse i strandsonen og området som er avsatt til 
friluftsformål skal beholdes. Dispensasjon er avslått i nevnte sak. 

Anbefales ikke KU  

Arthur Skotnes GJFF 29-05-2014 Endringsforslag med to alternative traseer til 
scooterløype, se innspill GJFF den 27-05-2014 

Saken skal vurderes nærmere og anbefales behandlet på neste møte i 
PLU. 

  

Lena Sande 25-7-2014 Eiendom 72/10. Se kart. Det forslås hytteområde på 
hele eiendommen. 

Anbefales ikke, begrunnelse er at området ligger i beiteareal og det er 
lagt ut mye hytteareal i nærheten som alternativ. 

Anbefales ikke KU  

Geir Abel Jensen 26-08-2014 Innspill Mevær på Fleinvær: det planlegges utbedring 
av eksisterende flytebrygger til småbåthavn med 
uteriggere. Se kart 

Det vurderes nå å legge inn naust-/flytebryggeområder.   

Geir Abel Jensen 26-08-2014 Innspill Skora på Fleinvær: Det ønskes oppbygging av 
naust som ble tatt av stormen. Naustet ønskes bygget 
opp igjen på samme tomt. Øvrig bebyggelse ligger for 
langt fra sjøen. 

Det vurderes nå å legge inn naust-/flytebryggeområder i hele kommunen. 
Innspill anbefales. 

Anbefales KU  

Tore Laugsand 15-08-2014 Ønsker å samarbeide med Eva Laugsand, og legge ut 
ca 4 boligtomter. Adkomst fra bnr 3.  

Det vurderes nå å legge inn naust-/flytebryggeområder i hele kommunen. 
Innspill anbefales. 

Anbefales KU  

Tore Laugsand 15-08-2014 De 2 gjenværende boligtomtene i Karolinahaugen 
ønskes omdisponert til campingformål. Ikke lenger 
attraktiv som boligtomter grunnet nærhet til camping. 

Administrasjonen stiller seg positiv til å legge ut boligtomter i området.  Anbefales KU  

Vidar Olsen15-08-2014 Ønsker ikke at hytteområdet på 47/16 videreføres i ny 
plan.  

Administrasjonen stiller seg positiv til endring av formålet. Anbefales KU  

Sissel Klæth 15-09-2014 Gnr 73, bnr 113 Mårnes. Tomten ønskes fradelt i 4 til 
hyttebygging. 

Området er ikke regulert, men ligger innenfor en reguleringsplan. Det er 
tatt innstilling til kun 1 hytte ved siden av reguleringsplanen. Det er gitt 
dispensasjon for å bygge bolig i nærheten og det anbefales ikke at det 
legges opp for flere hytter i et boligområde. 

Anbefales ikke KU  


