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Forfall meldt fra følgende medl. Parti Følgende varamedlemmer møtte Parti 
    
 
Inhabil Sak Følgende varamedlemmer møtte 
   
 
Møteleder: Nina Haaland 
Fra adm. møtte: Geir Johannessen 
Utlevert i møtet:  
Orientering:  
Spørsmål fra innbyggere:  
Befaring:  
Diverse:  
 
Underskrifter: 
 

  Nina Haaland   
  leder   

 
Utskrift av møtebok 
sendt: 

 

 
 
 
 
 



SAKLISTE: 
 
Sak nr.  Sakstittel 

055/12  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
056/12  DETALJREGULERING FOR VOLLENE VESTRE - GNR. 33 BNR. 2 OG 

DELER AV GNR. 33 BNR. 3 OG GNR. 31 BNR. 2 . ANDRE 
GANGSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 

057/12  GNR.70 BNR.13 FNR.131 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
BESTEMMELSENE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR 
OPPFØRING AV UTHUS 

058/12  GNR.30 BNR.128 - BØYGEN 8 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN FOR OPPFØRING AV PÅBYGG - 
NABOMERKNADER 

059/12  GNR.29 BNR.3 - LØKEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
KOMMUNEPLAN FOR OPPRETTING AV EIENDOM , SAMT 
TILLATELSE TIL OPPRETTING AV EIENDOM 

060/12  GNR. 72 BNR. 2 - HAUGENVEIEN 332 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN FOR BRUKSENDRING FRA 
VÅNINGSHUS TIL INSTITUSJON 

 
 
 
 
  



055/12:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 
Rådmannens innstilling: 
 
Møtebok godkjennes slik den foreligger. 
 
 
KMPT-055/12 Komite for miljø, plan og teknikk 25.10.2012 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 
 
 
 
056/12:  DETALJREGULERING FOR VOLLENE VESTRE - GNR. 33 BNR. 2 OG 
DELER AV GNR. 33 BNR. 3 OG GNR. 31 BNR. 2 . ANDRE GANGSBEHANDLING 
ETTER OFFENTLIG ETTERSYN  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1) Komité for miljø, plan og teknikk slutter seg til forslag til detaljregulering for Vollene 
Vestre, gnr. 33 bnr. 2, og deler av gnr. 31 bnr. 2 og gnr. 33 bnr. 3, med tilhørende 
planbestemmelser og oversender dette til kommunestyret for endelig vedtak med 
følgende innstilling: 

 
2) Forslag til detaljregulering for Vollene Vestre, gnr. 33 bnr. 2, og deler av gnr. 31 bnr. 

2 og gnr. 33 bnr. 3, med tilhørende planbestemmelser vedtas, jfr. Plan- og 
bygningsloven §12-12. 

 
 
 
KMPT-056/12 Komite for miljø, plan og teknikk 25.10.2012 
 
Politisk saksordfører: Anne Sofie Hoff 
 
Innstilling til kommunestyret: Enstemmig som foreslått av komite for miljø, plan og 
teknikk 
 

1) Komité for miljø, plan og teknikk slutter seg til forslag til detaljregulering for Vollene 
Vestre, gnr. 33 bnr. 2, og deler av gnr. 31 bnr. 2 og gnr. 33 bnr. 3, med tilhørende 
planbestemmelser og oversender dette til kommunestyret for endelig vedtak med 
følgende innstilling: 

 
2) Forslag til detaljregulering for Vollene Vestre, gnr. 33 bnr. 2, og deler av gnr. 31 bnr. 

2 og gnr. 33 bnr. 3, med tilhørende planbestemmelser vedtas, jfr. Plan- og 
bygningsloven §12-12. 

 
 
 
057/12:  GNR.70 BNR.13 FNR.131 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
BESTEMMELSENE TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV 
UTHUS   
 



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

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 2.3.2 bokstav b for reoppføring av uthus 
med bebygd areal på 13 m² på eiendommen gnr. 70 bnr.13 fnr. 131.  

 
2. Komiteen finner hensynene bak bestemmelsen om maksimal størrelse på uthus på 

fritidsboligeiendom ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Søknaden godkjennes, jf. plan- og 
bygningsloven § 19-2, på følgende vilkår:  
a. Uthusets gesimshøyder reduseres slik at kravet i bestemmelsene til kommuneplanens 

arealdel § 2.3.2 bokstav d oppfylles.   
    

 
 
KMPT-057/12 Komite for miljø, plan og teknikk 25.10.2012 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 

Vedtak sak 057/12: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 2.3.2 bokstav b for reoppføring av uthus 
med bebygd areal på 13 m² på eiendommen gnr. 70 bnr.13 fnr. 131.  

 
2. Komiteen finner hensynene bak bestemmelsen om maksimal størrelse på uthus på 

fritidsboligeiendom ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Søknaden godkjennes, jf. plan- og 
bygningsloven § 19-2, på følgende vilkår:  
a. Uthusets gesimshøyder reduseres slik at kravet i bestemmelsene til kommuneplanens 

arealdel § 2.3.2 bokstav d oppfylles.   
 
 
058/12:  GNR.30 BNR.128 - BØYGEN 8 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
REGULERINGSPLAN FOR OPPFØRING AV PÅBYGG - NABOMERKNADER  
 
Rådmannens innstilling: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsplan for Lundsåsen for oppføring av påbygg på boligen på eiendommen gnr. 
30 bnr. 128, Bøygen 8, og merknadene fra naboene i Trollveien 9 og 11. 

 
2. Komiteen anser hensynene bak bestemmelsen i reguleringsplan om etasjeantall ikke blir 

vesentlig tilsidesatt. Hensynene i lovens formålsbestemmelse, anses ikke å bli tilsidesatt. 
Fordelene ved å gi dispensasjon for søker anses å være klart større enn ulempene for 
naboeiendommene etter en samlet vurdering, jf. saksframlegget. 

 
3. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for 

Lundsåsen for oppføring av påbygg på boligen på eiendommen gnr. 30 bnr. 128, Bøygen 
8. Nabomerknadene tas dermed ikke tilfølge.  

 
 



KMPT-058/12 Komite for miljø, plan og teknikk25.10.2012 
 
Votering: Rådmannens forslag fikk 4 stemmer mot 3 (Tron Kallum, Anne Sofie Hoff og 
Truls Lindmo) og ble vedtatt. 
 

Vedtak sak 058/12: 
 
1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om dispensasjon fra 

reguleringsplan for Lundsåsen for oppføring av påbygg på boligen på eiendommen gnr. 
30 bnr. 128, Bøygen 8, og merknadene fra naboene i Trollveien 9 og 11. 

 
2. Komiteen anser hensynene bak bestemmelsen i reguleringsplan om etasjeantall ikke blir 

vesentlig tilsidesatt. Hensynene i lovens formålsbestemmelse, anses ikke å bli tilsidesatt. 
Fordelene ved å gi dispensasjon for søker anses å være klart større enn ulempene for 
naboeiendommene etter en samlet vurdering, jf. saksframlegget. 

 
3. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan for 

Lundsåsen for oppføring av påbygg på boligen på eiendommen gnr. 30 bnr. 128, Bøygen 
8. Nabomerknadene tas dermed ikke tilfølge.  

 
 
 
059/12:  GNR.29 BNR.3 - LØKEN - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA 
KOMMUNEPLAN FOR OPPRETTING AV EIENDOM , SAMT TILLATELSE TIL 
OPPRETTING AV EIENDOM  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Kommunen har vurdert søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med 
bestemmelser § 3 Landbruks-, Natur- og Friluftsområder, LNF for deling av eiendom 
til boligformål på eiendommen gnr. 29 bnr. 3 – Løken. Kommunen finner etter en 
samlet vurdering at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, ikke blir 
vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 

 
2. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, på følgende spesielle vilkår: 

a. Fradelt areal skal sammenføyes med eiendom gnr. 27 bnr. 20 – Høgda. 
b. Det skal utarbeides detaljregulering for området før utbygging kan iverksettes, 

jf. § 1.2.1 i planbestemmelser til kommunedelplan for sentrum 2012-2024 - 
arealdelen.  

c. Ved en eventuell utbygging skal viktige drag i kulturlandskapet bevares, og 
eventuell bebyggelse på arealet må trekkes så langt bort fra gårdsalléen at 
dennes kvaliteter som landskapselement ikke svekkes. 

 
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m) godkjennes søknad om 

tillatelse til oppretting av eiendom på eiendommen gnr. 29 bnr. 3 – Løken på ca 2 daa, 
på de vilkår stilt i vedtak om dispensasjon. 

 
4. I medhold av jordloven § 12 godkjennes fradeling av areal på ca 2 daa på eiendommen 

gnr. 29 bnr. 3, slik det framgår av vedlagte kartskisse. Dersom deling ikke er rekvirert 
innen tre år etter at samtykke om deling er gitt, faller samtykke bort.  
 



5. I medhold av jordloven § 9 godkjennes omdisponering av det samme arealet, med 
formål sammenføying med eiendommen gnr. 27 bnr. 20. 

 
 
KMPT-059/12 Komite for miljø, plan og teknikk 25.10.2012 
 
Votering: Rådmannens forslag fikk 4 stemmer mot 3 (Tron Kallum, Anne Sofie Hoff og 
Truls Lindmo) og ble vedtatt. 
 

Vedtak sak 059/12: 
 

1. Kommunen har vurdert søknaden om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med 
bestemmelser § 3 Landbruks-, Natur- og Friluftsområder, LNF for deling av eiendom 
til boligformål på eiendommen gnr. 29 bnr. 3 – Løken. Kommunen finner etter en 
samlet vurdering at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, ikke blir 
vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 

 
2. Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2, på følgende spesielle vilkår: 

a. Fradelt areal skal sammenføyes med eiendom gnr. 27 bnr. 20 – Høgda. 
b. Det skal utarbeides detaljregulering for området før utbygging kan iverksettes, 

jf. § 1.2.1 i planbestemmelser til kommunedelplan for sentrum 2012-2024 - 
arealdelen.  

c. Ved en eventuell utbygging skal viktige drag i kulturlandskapet bevares, og 
eventuell bebyggelse på arealet må trekkes så langt bort fra gårdsalléen at 
dennes kvaliteter som landskapselement ikke svekkes. 

 
3. I medhold av plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m) godkjennes søknad om 

tillatelse til oppretting av eiendom på eiendommen gnr. 29 bnr. 3 – Løken på ca 2 daa, 
på de vilkår stilt i vedtak om dispensasjon. 

 
4. I medhold av jordloven § 12 godkjennes fradeling av areal på ca 2 daa på eiendommen 

gnr. 29 bnr. 3, slik det framgår av vedlagte kartskisse. Dersom deling ikke er rekvirert 
innen tre år etter at samtykke om deling er gitt, faller samtykke bort.  
 

5. I medhold av jordloven § 9 godkjennes omdisponering av det samme arealet, med 
formål sammenføying med eiendommen gnr. 27 bnr. 20. 

 
 
060/12:  GNR. 72 BNR. 2 - HAUGENVEIEN 332 - SØKNAD OM MIDLERTIDIG 
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLAN FOR BRUKSENDRING FRA 
VÅNINGSHUS TIL INSTITUSJON  
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om midlertidig dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel med bestemmelser § 3 Landbruks-, natur- og 
friluftsområder (LNF) for bruksendring fra bolig til institusjon på eiendommen gnr. 72 
bnr. 2 – Haugenveien 332. 

 
2. Komiteen finner etter en samlet og konkret vurdering at hensynene bak bestemmelsen 

det dispenseres fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at det foreligger en klar overvekt 



av fordeler ved å gi midlertidig dispensasjon. Søknaden godkjennes, jf. plan- og 
bygningsloven § 19-2.  
 

3. Midlertidig dispensasjon gis inntil 1. november 2022. 
 
 

 
KMPT-060/12 Komite for miljø, plan og teknikk 25.10.2012 
 
Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen 
 

Vedtak sak 060/12: 
 

1. Komité for miljø, plan og teknikk har vurdert søknaden om midlertidig dispensasjon 
fra kommuneplanens arealdel med bestemmelser § 3 Landbruks-, natur- og 
friluftsområder (LNF) for bruksendring fra bolig til institusjon på eiendommen gnr. 72 
bnr. 2 – Haugenveien 332. 

 
2. Komiteen finner etter en samlet og konkret vurdering at hensynene bak bestemmelsen 

det dispenseres fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at det foreligger en klar overvekt 
av fordeler ved å gi midlertidig dispensasjon. Søknaden godkjennes, jf. plan- og 
bygningsloven § 19-2.  
 

3. Midlertidig dispensasjon gis inntil 1. november 2022. 
 
 

Drøfting: 
 

• Økonomi- og strategiplan 2013 – 2016 med budsjett 2013 
 
 


