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SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

026/12  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

027/12  GNR.35 BNR.1 -SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANENES AREALDEL FOR OPPRETTELSE AV NY 

GRUNNEIENDOM 

028/12  GNR. 70 BNR. 5 FNR. 40 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

BESTEMMELSENE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 

RIVING OG OPPFØRING AV NY FRITIDSBOLIG 

029/12  GNR. 8 BNR. 12 - ØSTBUEN 2 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

REGULERINGSPLAN FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL 

KONTORBYGNING 

030/12  GNR. 26 BNR. 236 M.FL. - DETALJREGULERING FOR GRINIVEIEN 

29 M.FL. 1. GANGS BEHANDLING AV PLANFORSLAG 

031/12  GNR. 26 BNR. 96 M.FL. - DETALJREGULERING FOR GRINIVEIEN 14 

M.FL. 1. GANGS BEHANDLING AV PLANFORSLAG 

 

 
 

 



026/12:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 

Rådmannens innstilling: 
 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

KMPT-026/12 Komite for miljø, plan og teknikk 10.05.2012 
 

Vedak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

 

027/12:  GNR.35 BNR.1 -SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

KOMMUNEPLANENES AREALDEL FOR OPPRETTELSE AV NY 

GRUNNEIENDOM  

Rådmannens innstilling: 
 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 3 for opprettelse av ny grunneiendom 

bebygd med kårbolig og garasje fra eiendommen gnr. 35 bnr. 1.  

 

2. Med henvisning til saksframlegget finner komiteen at hensynene bak bestemmelsen i 

kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig tilsidesatt ved opprettelse av ny 

grunneiendom. Fordelene ved å gi dispensasjon anses klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. Søknaden godkjennes etter plan- og bygningsloven § 19-2 på følgende 

vilkår: 

a. Det avsettes et areal på 7-8 m mot dyrket mark i nordøst.  

 

3. I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m gis det tillatelse til opprettelse av 

ny grunneiendom på inntil 2,5 dekar bebygd med kårbolig og garasje med adresse 

Giltvedtveien 90 fra eiendommen gnr. 35 bnr. 1, på følgende vilkår: 

a. Det må fremlegges tinglyst dokument som viser at eiendommen har rett til bruk av 

atkomstveien fram til offentlig vei, jf. plan- og bygningsloven § 27-4. 

 

4. I medhold av jordlova § 12 gis det samtykke til deling av eiendommen gnr. 35 bnr. 1 for 

opprettelse av ny grunneiendom på inntil 2,5 dekar bebygd med kårbolig og garasje med 

adresse Giltvedtveien 90.    

 

 

 

KMPT-027/12 Komite for miljø, plan og teknikk 10.05.2012 
 

Forslag fra Frp/H: 
� Punkt 2 a strykes 

 

Vedak: Enstemmig som foreslått av rådmannen bortsett fra at punkt 2 a strykes. 

 

Endelig vedtak i sak 027/12: 
 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 3 for opprettelse av ny grunneiendom 

bebygd med kårbolig og garasje fra eiendommen gnr. 35 bnr. 1.  

 



2. Med henvisning til saksframlegget finner komiteen at hensynene bak bestemmelsen i 

kommuneplanens arealdel ikke blir vesentlig tilsidesatt ved opprettelse av ny 

grunneiendom. Fordelene ved å gi dispensasjon anses klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. Søknaden godkjennes etter plan- og bygningsloven § 19-2 på følgende 

vilkår: 

 

3. I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m gis det tillatelse til opprettelse av 

ny grunneiendom på inntil 2,5 dekar bebygd med kårbolig og garasje med adresse 

Giltvedtveien 90 fra eiendommen gnr. 35 bnr. 1, på følgende vilkår: 

a. Det må fremlegges tinglyst dokument som viser at eiendommen har rett til 

bruk av atkomstveien fram til offentlig vei, jf. plan- og bygningsloven § 27-4. 

 

4. I medhold av jordlova § 12 gis det samtykke til deling av eiendommen gnr. 35 bnr. 1 for 

opprettelse av ny grunneiendom på inntil 2,5 dekar bebygd med kårbolig og garasje med 

adresse Giltvedtveien 90.    

 

 

 

028/12:  GNR. 70 BNR. 5 FNR. 40 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

BESTEMMELSENE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR RIVING OG 

OPPFØRING AV NY FRITIDSBOLIG  
 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

rekkefølgebestemmelsene til kommuneplanens arealdel for av ny fritidsbolig på 

eiendommen gnr. 70 bnr. 5 fnr. 40. Komiteen finner at fordelene ved å gi dispensasjon for 

av ny fritidsbolig er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Hensynene bak 

bestemmelsen i kommuneplanens arealdel blir ikke vesentlig tilsidesatt, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2.  

2. Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

a. Det må benyttes ikke reflekterende materialer og harmonisk, naturtilpassede 

farger, også på belistning, vinduer og andre bygningsdetaljer.  

 

 

KMPT-028/12 Komite for miljø, plan og teknikk 10.05.2012 
 

Vedak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Endelig vedtak i sak 028/12: 
 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

rekkefølgebestemmelsene til kommuneplanens arealdel for av ny fritidsbolig på 

eiendommen gnr. 70 bnr. 5 fnr. 40. Komiteen finner at fordelene ved å gi dispensasjon for 

av ny fritidsbolig er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Hensynene bak 

bestemmelsen i kommuneplanens arealdel blir ikke vesentlig tilsidesatt, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2.  

 



2. Søknaden godkjennes på følgende vilkår: 

a. Det må benyttes ikke reflekterende materialer og harmonisk, naturtilpassede 

farger, også på belistning, vinduer og andre bygningsdetaljer.  

 

 

 

 

029/12:  GNR. 8 BNR. 12 - ØSTBUEN 2 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 

REGULERINGSPLAN FOR OPPFØRING AV TILBYGG TIL KONTORBYGNING  
 

Rådmannens innstilling: 

 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsplan for Myrer skog, sist revidert 2.12.2004, felt K/I 2, § 3.1.1 for oppføring av 

tilbygg til kontorbygning med gesimshøyde på 13,5 m på eiendommen gnr. 8 bnr. 12, 

Østbuen 2.   

 

2. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen i reguleringsplan om byggehøyde ikke 

blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon som omsøkt anses klart større 

enn ulempene etter en samlet vurdering. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven 

§ 19-2.   

 

 

 

KMPT-029/12 Komite for miljø, plan og teknikk 10.05.2012 
 

Vedak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Endelig vedtak i sak 029/12: 
 

3. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsplan for Myrer skog, sist revidert 2.12.2004, felt K/I 2, § 3.1.1 for oppføring av 

tilbygg til kontorbygning med gesimshøyde på 13,5 m på eiendommen gnr. 8 bnr. 12, 

Østbuen 2.   

 

4. Komiteen finner at hensynene bak bestemmelsen i reguleringsplan om byggehøyde ikke 

blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon som omsøkt anses klart større 

enn ulempene etter en samlet vurdering. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven 

§ 19-2.   

 

 

 

030/12:  GNR. 26 BNR. 236 M.FL. - DETALJREGULERING FOR GRINIVEIEN 29 

M.FL. 1. GANGS BEHANDLING AV PLANFORSLAG  
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Griniveien 29 og Nedre Damvei 14 og 16, gnr. 25 bnr. 

236, 237, 472 og 473, med tilhørende planbestemmelser legges ut på offentlig ettersyn 

og høring perioden 21. mai-2. juli 2012, jfr. Plan- og bygningsloven §12-10.  

 

 



 

KMPT-030/12 Komite for miljø, plan og teknikk 10.05.2012 
 

Forslag fra Sp/Ap: 
Saken utsettes til etter kommunestyrets behandling av sentrumsplanen. 

 

Votering over forslag fra SP/Ap: 
Forslag et fikk 3 stemmer mot 4 og falt. 

 

Votering rådmannens forslag: 
Vedak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Endelig vedtak i sak 030/12: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Griniveien 29 og Nedre Damvei 14 og 16, gnr. 25 bnr. 236, 

237, 472 og 473, med tilhørende planbestemmelser legges ut på offentlig ettersyn og 

høring perioden 21. mai-2. juli 2012, jfr. Plan- og bygningsloven §12-10.  

 

 

 

 

031/12:  GNR. 26 BNR. 96 M.FL. - DETALJREGULERING FOR GRINIVEIEN 14 

M.FL. 1. GANGS BEHANDLING AV PLANFORSLAG  
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Griniveien 14 m.fl., gnr. 26 bnr. 96, del av bnr. 25 bnr. 

142, del av gnr. 26 bnr. 104 og del av gnr. 25 bnr. 1, med tilhørende planbestemmelser 

legges ut på offentlig ettersyn og høring i perioden 21. mai-2. juli 2012, jfr. Plan- og 

bygningsloven §12-10.  

 

 

 

KMPT-031/12 Komite for miljø, plan og teknikk 10.05.2012 
 

Forslag fra Sp/Ap: 
Saken utsettes til etter kommunestyrets behandling av sentrumsplanen. 

 

Votering over forslag fra SP/Ap: 
Forslag et fikk 3 stemmer mot 4 og falt. 

 

Votering rådmannens forslag: 
Vedak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Endelig vedtak i sak 031/12: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Griniveien 14 m.fl., gnr. 26 bnr. 96, del av bnr. 25 bnr. 142, 

del av gnr. 26 bnr. 104 og del av gnr. 25 bnr. 1, med tilhørende planbestemmelser legges 

ut på offentlig ettersyn og høring i perioden 21. mai-2. juli 2012, jfr. Plan- og 

bygningsloven §12-10.  

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 


