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SAKLISTE: 

 

Sak nr.  Sakstittel 

033/13  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

034/13  GNR.1 BNR.12 - TRONSTADVEIEN 10 - SØKNAD OM 

DISPENSASJON FRA KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM FOR 

ETABLERING AV SEKUNDÆRLEILIGHET NR. 2 

035/13  GNR. 40 BNR. 1 - DÆHLIVEIEN 238 - FORESPØRSEL, OPPSTART AV 

PLANARBEID FOR ETABLERING AV MASSEDEPONI 

036/13  REFERATER 

 

 

 

 

  



033/13:  GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Møtebok godkjennes slik den foreligger. 

 

 

KMPT-033/13 Komite for miljø, plan og teknikk 29.08.2013 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått rådmannen. 

 

 

 

 

034/13:  GNR.1 BNR.12 - TRONSTADVEIEN 10 - SØKNAD OM DISPENSASJON 

FRA KOMMUNEDELPLAN FOR SENTRUM FOR ETABLERING AV 

SEKUNDÆRLEILIGHET NR. 2   

 

Rådmannens innstilling: 

 

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

plan for sentrum for innredning av bolig nr. 3 i 1. etasje i uthus/garasje på eiendommen 

gnr. 1 bnr. 12, Tronstadveien 11.  

  

2. Komiteen finner at verken hensynene bak bestemmelsene i kommunedelplan for sentrum 

§§ 1.2.1 og 2.1.3 eller hensynene i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse om 

prinsippet om universell utforming og hensynet til barn og unges oppvekstvilkår, blir 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses å være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

3. Det gis dispensasjon på følgende vilkår:  

a. Det må fremlegges skriftlig samtykke fra eier av naboeiendommen gnr. 1 bnr. 11, 

Tronstadveien 9 etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav a.  

 

 

KMPT-034/13 Komite for miljø, plan og teknikk 29.08.2013 

 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av rådmannen. 

 

Vedtak i sak 034/13:  

 

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

plan for sentrum for innredning av bolig nr. 3 i 1. etasje i uthus/garasje på eiendommen 

gnr. 1 bnr. 12, Tronstadveien 11.  

 

2. Komiteen finner at verken hensynene bak bestemmelsene i kommunedelplan for sentrum 

§§ 1.2.1 og 2.1.3 eller hensynene i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse om 

prinsippet om universell utforming og hensynet til barn og unges oppvekstvilkår, blir 

vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon anses å være klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering, jf. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 



3. Det gis dispensasjon på følgende vilkår:  

a. Det må fremlegges skriftlig samtykke fra eier av naboeiendommen gnr. 1 bnr. 11, 

Tronstadveien 9 etter plan- og bygningsloven § 29-4 tredje ledd bokstav a.  

 

 

 

035/13:  GNR. 40 BNR. 1 - DÆHLIVEIEN 238 - FORESPØRSEL, OPPSTART AV 

PLANARBEID FOR ETABLERING AV MASSEDEPONI  

 

Rådmannens innstilling: 

 

1. Komité for miljø, plan og teknikk, KMPT, har vurdert planspørsmålet om oppstart av 

reguleringsplan for etablering av massedeponi, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. Da 

initiativet er i strid med gjeldende kommuneplans arealdel, anbefaler KMPT at 

oppstart av planarbeidet utsettes i påvente av ny kommuneplan. 

 

2. Planinitiativet oversendes som innspill til arbeidet med ny kommuneplan.  

 

 

 

 

KMPT-035/13 Komite for miljø, plan og teknikk 29.08.2013 

 

E-post fra styreleder Øivind Juel i IØR datert 24.08.2013 til saken ble delt ut på møte. 

 

Forslag fra Birgitta Grimeland, FRP: 

 

Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding. 

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av Birgitta Grimeland. 

 

Vedtak i sak 035/13: 

 

Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding. 

 

 

 

 

 

036/13:  REFERATER  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KMPT-036/13 Komite for miljø, plan og teknikk 29.08.2013 

 

 

Utlevert i møtet: 

 

Oversikt over dispensasjoner etter plan- og bygningsloven – behandlet administrativt på 

tidsavgrenset fullmakt «sommerfullmakt» ble utlevert på møte. 

 

Forslag fra Trond Kallum, SP: 

 

1. KPMTs faste medlemmer samt varamedlemmer skal i løpet av høsten 2013 få opplæring 

av administrasjonen når gjelder relevante lovverk, regler samt gjennomgang av 

bestemmelser i gjeldende kommuneplan. Det skal legges vekt på regler, føringer og 

håndtering av vedtak som fører til dispensasjonssaker. Opplæringen er obligatorisk for 

faste medlemmer og varamedlemmer. 

 

2. Administrasjonen skal i de saker hvor det kan eller blir aktuelt med dispensasjon veilede 

KMPT slik at en unngår saksbehandlingsfeil. 

 

3. Kommuneplanarbeidet må prioriteres. Administrasjonen legger fram til neste møte i 

KPMT en fremdriftsplan for kommuneplanarbeidet og på hvilken måte KPMT skal 

involveres.  

 

Vedtak: Enstemmig som foreslått av Trond Kallum. 

 

Vedtak i sak 036/13: 

 

1. KPMTs faste medlemmer samt varamedlemmer skal i løpet av høsten 2013 få opplæring 

av administrasjonen når gjelder relevante lovverk, regler samt gjennomgang av 

bestemmelser i gjeldende kommuneplan. Det skal legges vekt på regler, føringer og 

håndtering av vedtak som fører til dispensasjonssaker. Opplæringen er obligatorisk for 

faste medlemmer og varamedlemmer. 

 

2. Administrasjonen skal i de saker hvor det kan eller blir aktuelt med dispensasjon veilede 

KMPT slik at en unngår saksbehandlingsfeil. 

 

3. Kommuneplanarbeidet må prioriteres. Administrasjonen legger fram til neste møte i 

KPMT en fremdriftsplan for kommuneplanarbeidet og på hvilken måte KPMT skal 

involveres.  

 



 

 

 


