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Saksnummer Innhald 
PS 05/106 Referatsaker 

PS 05/107 Kommuneplanens arealdel - Tokke kommune 5. handsaming i planutval - 
tilråding til kommunestyre 
 

PS 05/108 Skafså Minnelund - Eiga stifting eller vanleg kommunal eigedom 

 



Møtebok over forhandlingar i Formannskap 
 
 

Møtestad Møtedato Førehavde saker 
Kommunestyresalen 31.08.2005 05/106 – 05/108 

 
Talet på medlemar i Formannskap: 7 
Møtande medlemar/varamedlemar i møtet: 31.08.2005, til saman: 7 
Derav faste medlemar: 5 og varamedlemar: 2 . 

Fråverande medlemar 
 
Birger Nygård 
Venke Bakke 

Møtande varamedlemar 
 
Knut S. Urbø 
Alfred Selstø 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Møteinnkalling 

 

Skriftleg møteinnkalling av 19.08.05 

Møteleiar 
 

Olav S. Urbø 
 

 
Merknader til møtet: 
Finn Arne Askje møtte under orientering om buplikt kl. 12.00 – 13.30. 
 
Andre frammøtte: 
Rådmann Olav Bjørn Bakken som sekretær 
 
 

 
Møtet varde frå kl. 11:00 til kl. 13.30 
 
Underskrifter: 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

PS 05/106 Referatsaker 

RS 05/008 Klage frå J.A. Krossli og Å. Naper over formannsskapet sitt 
vedtak i sak 05/085 om godkjenning av grustak/kuseverk/ 
industri/lager på gnr. 144 bnr. 2. Dispensasjon frå arealdelen og 
innkomne merknader/klager. Grunneigar O. Østnå, Vråliosen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PS 05/107 Kommuneplanens arealdel - Tokke kommune 5. handsaming 
i planutval - tilråding til kommunestyre 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak for Kommunestyret: 
Kommunestyre godkjenner arealplanen for Tokke kommune med følgjande endringar: 

o Omfanget av antal spreidde hytter reduserast som fylgjer: 
• Byrtedalen frå 30 til 20 hytter 
• Botnedalen frå 35 til 15 hytter 
• Strandstøylsdalen frå  15 til 5 hytter 
• Bessedalen frå 20 til 10 hytter 
• Hylebu-Åmli frå 15 til 5 hytter 

o Omfanget av antal spreidde bustader/yrkesbygg reduserast som fylgjer: 
• Byrte frå 20 til 10 
• Mo/Håtveit frå 20 til 5 
• Jarbrend frå 20 til 4 
• Åsgrend frå 20 til 4 
• Kleppholt frå 20 til 4 
• Froland frå 20 til 5 
• Skålebygdi frå 20 til 5 
• Midjås frå 20 til 5 
• Åsland frå 20 til 7 
• Nordbygdi frå 20 til 10 
• Svingen frå 20 til 5 
• Åmdalsverk frå 20 til 5 
• Austheii frå 20 til 10 
• Eidsborg frå 20 til 5 
• Smørklepp frå 20 til 5 
• Lårdal frå 20 til 10 
• Kvålsgrend frå 20 til 5 

Merknader frå fylkeskommunen, fylkesmannen og vegvesenet vedkomande samanhengar 
og lesbarhet av plankart, føresegner og teiknforklaring vert innarbeidd i planen før 
kunngjering. Vedlagt revidert føresegn vert godkjent. 

 
 
 

Frå handsaminga i Formannskap - 31.08.2005: 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd vedteke. 
 
 

Vedtak i Formannskap - 31.08.2005: 
Kommunestyre godkjenner arealplanen for Tokke kommune med følgjande endringar: 

o Omfanget av antal spreidde hytter reduserast som fylgjer: 
• Byrtedalen frå 30 til 20 hytter 
• Botnedalen frå 35 til 15 hytter 
• Strandstøylsdalen frå  15 til 5 hytter 
• Bessedalen frå 20 til 10 hytter 



• Hylebu-Åmli frå 15 til 5 hytter 
o Omfanget av antal spreidde bustader/yrkesbygg reduserast som fylgjer: 

• Byrte frå 20 til 10 
• Mo/Håtveit frå 20 til 5 
• Jarbrend frå 20 til 4 
• Åsgrend frå 20 til 4 
• Kleppholt frå 20 til 4 
• Froland frå 20 til 5 
• Skålebygdi frå 20 til 5 
• Midjås frå 20 til 5 
• Åsland frå 20 til 7 
• Nordbygdi frå 20 til 10 
• Svingen frå 20 til 5 
• Åmdalsverk frå 20 til 5 
• Austheii frå 20 til 10 
• Eidsborg frå 20 til 5 
• Smørklepp frå 20 til 5 
• Lårdal frå 20 til 10 
• Kvålsgrend frå 20 til 5 

Merknader frå fylkeskommunen, fylkesmannen og vegvesenet vedkomande samanhengar 
og lesbarhet av plankart, føresegner og teiknforklaring vert innarbeidd i planen før 
kunngjering. Vedlagt revidert føresegn vert godkjent. 

 
 
 

PS 05/108 Skafså Minnelund - Eiga stifting eller vanleg kommunal 
eigedom 

 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak for kommunestyret: 
 

1. Det vert ikkje arbeidd vidare med å registrere Skafså Minnelund som ei eiga stifting. 
Skafså Minnelund vert framover å rekna som ein vanleg kommunal eigedom. 
Statuttane for fondet skrive under i 1979 går såleis ut. 
 

2. Kommunestyret held fram med å velje ei tilsynsnemnd på 3 medlemer med 
varamedlemer som får desse konkrete oppgåvene: 

a. Halde tilsyn med bygningar og skulpturar. 
b. Organisere dugnad om dette er ynskjeleg/naudsynt. 
c. Kome med framlegg til vedlikehaldsarbeid der kommunen som eigar bør 

kome inn. 
 

Oppsamla midlar avsett fondet (kr 77 000,-) vert å spesifisere i rekneskapen til 
vedlikehald av Skafså Minnelund.

 
 

Frå handsaminga i Formannskap - 31.08.2005: 
Rådmannen sitt framlegg til vedtak vart samrøystes tilrådd vedteke. 
 
 



Vedtak i Formannskap - 31.08.2005: 
1. Det vert ikkje arbeidd vidare med å registrere Skafså Minnelund som ei eiga stifting. 

Skafså Minnelund vert framover å rekna som ein vanleg kommunal eigedom. 
Statuttane for fondet skrive under i 1979 går såleis ut. 
 

2. Kommunestyret held fram med å velje ei tilsynsnemnd på 3 medlemer med 
varamedlemer som får desse konkrete oppgåvene: 

a. Halde tilsyn med bygningar og skulpturar. 
b. Organisere dugnad om dette er ynskjeleg/naudsynt. 
c. Kome med framlegg til vedlikehaldsarbeid der kommunen som eigar bør 

kome inn. 
 

Oppsamla midlar avsett fondet (kr 77 000,-) vert å spesifisere i rekneskapen til 
vedlikehald av Skafså Minnelund.

 
 
Evt. Merknader til vedtaksprotokollen frå utvalet sitt møte 31. august d.å. må snarast råd 
meldast ifrå om til sentraladministrasjonen v/fellessekr., tlf. 350 75 200. 
 
 
 

Siv Ella Bekk 
 


