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Saksliste
Saksnr
PS 16/49
PS 16/50
PS 16/51
PS 16/52
PS 16/53
PS 16/54
PS 16/55
PS 16/56
PS 16/57
PS 16/58
PS 16/59
PS 16/60
PS 16/61
PS 16/62
PS 16/63

Tittel
Referat og meldingar
168/33 - Dispensasjon for antall bygg og storleik på uthus.
160/16 - Dispensasjon frå utnyttingsgrad
153/3 Rauland - Søknad om dispensasjon - veg
99/32 Haukeliseter Fjellstoge - Søknad om dispensasjon - Tilbygg
Framlegg til endring av detaljregulering for bustadfelt Krontvei -1
gongs handsaming/mindre endring
Detaljregulering for Holtardalen III - mindre endring
Detaljregulering for Myrbø, 46/4 - klage
Søknad om deling av landbrukseigedomen gnr. 114/1
Dispensasjonssøknad Leirgrastaulen og Rauland Feriesenter
Søknad om dispensasjon for bruksendring av 152/196/0/15
Søknad om dispensasjon og bruksendring etter ombytemodellen
Søknad om dispensasjon for bruksendring 152/196/0/16
Søknad om tilskot til landbruksføremål - driftsbygning
Søknad om fullmakt til å avgjere jakt- og fiskesaker - Rauland
Fjellstyre
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PS 16/49 Referat og meldingar
RS 16/127
RS 16/128
RS 16/129
RS 16/130
RS 16/131
RS 16/132
RS 16/133
RS 16/134
RS 16/135
RS 16/136
RS 16/137
RS 16/138
RS 16/139
RS 16/140
RS 16/141
RS 16/142
RS 16/143
RS 16/144
RS 16/145
RS 16/146
RS 16/147
RS 16/148
RS 16/149
RS 16/150
RS 16/151
RS 16/152
RS 16/153
RS 16/154

Møtebok frå førre møte
165/3 Møsstrond - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 terrasse
59/7 Våmartveit - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - tilbygg
Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - garasje 61/3
Løyve til tiltak - PBL § 20-3 - ombygging/tilbygg fritidsbustad, 99/579
150/428 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad
138/98 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad
150/257 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-4 - tilbygg hytte
37/19 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - veranda
131/4 Rauland - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - riving
99/497 - Skjærdalen - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad
118/46 Øyfjell - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg
97/2 - tomt 37 - Flothyl - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad
165/7 - søknad om oppretting av festetomt
99/91 - Ikkje medhald i klage - tilbygg hytte - svar frå Fylkesmannen
140/179 - Såtehov - Løyve til tiltak PBL § 20-4 - garasje
150/277 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 - bod
Svar søknad Dispensasjon og bruksendring
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Rammeløyve - Vassverk Bjålimogen 147/1
Uttale - Søknad om tilskot til Fjellandbruket - Budeieveven
Uttale - Søknad om tilskot til tiltak i beiteområde - Brannkvålen beitelag i Vinje
Uttale - Søknad om tilskot frå Fjellandbruket - gnr. 59/1 i Vinje
Uttale - Søknad om tilskot frå Fjellandbruket - gnr. 65/4 i Vinje
Uttale - Søknad om tilskot frå Fjellandbruket - gnr. 19/4 i Vinje
99/661/0/17 -Søknad om bruksendring til fritidseigedom for Råsali 5A
77/10 - Tore Olav Svalastog - søknad om deling av grunneigedom
Svar søknad dispensasjon og bruksendring

Handsaming i Plan- og miljøutvalet 27.04.2016:
Plan- og byggjesakshandsamar Signe Vinje hadde ei arbeidsøkt med utvalet vedkomande
Kommuneplanens samfunnsdel.
Landbruksrådgjevar Thor Christiansen orienterte om det kommunale regelverket for tilskot
til landbruksføremål.
Framlagde referat og meldingar blei teke til etterretning.
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PS 16/50 168/33 - Dispensasjon for antall bygg og storleik på
uthus.
Rådmannens framlegg til vedtak:
I tråd med pbl § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå kommuneplanens arealdel § 4.2.2
vedkomande talet på bygningar og storleiken på uthuset.
Det vert gjeve løyve til å behalde 3 bygningar på tomta samt at uthuset kan ha storleik
på 68 m2 BYA.
Vilkår:
1. Det må sendast inn fullstendig byggesøknad.
Rådmannen,
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 27.04.2016:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
I tråd med pbl § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå kommuneplanens arealdel § 4.2.2
vedkomande talet på bygningar og storleiken på uthuset.
Det vert gjeve løyve til å behalde 3 bygningar på tomta samt at uthuset kan ha storleik
på 68 m2 BYA.
Vilkår:
1. Det må sendast inn fullstendig byggesøknad.

PS 16/51 160/16 - Dispensasjon frå utnyttingsgrad
Rådmannens framlegg til vedtak:
Jf. pbl § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå § 3.1.1 i gjeldande reguleringsplan til å
behalde oppført bygningsmasse på inntil 127 m2 BYA.
Det inneber at tilbygg til anneks, portal samt takoverbygg til uteplass må fjernast.
Vilkår:
1. Det må sendast komplett byggesøknad for dei tiltaka som tidlegare ikkje er
godkjende.
Rådmannen,
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Handsaming i Plan- og miljøutvalet 27.04.2016:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Jf. pbl § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå § 3.1.1 i gjeldande reguleringsplan til å
behalde oppført bygningsmasse på inntil 127 m2 BYA.
Det inneber at tilbygg til anneks, portal samt takoverbygg til uteplass må fjernast.
Vilkår:
1. Det må sendast komplett byggesøknad for dei tiltaka som tidlegare ikkje er
godkjende.

PS 16/52 153/3 Rauland - Søknad om dispensasjon - veg
Rådmannens framlegg til vedtak:
Plan- og miljøutvalet gjev eigar av 153/3 dispensasjon i medhald av pbl § 19-2 for å
byggje veg til fritidseigedomar, slik det er omsøkt i brev datera 14.03.2016.
Rådmannen,
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 27.04.2016:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Plan- og miljøutvalet gjev eigar av 153/3 dispensasjon i medhald av pbl § 19-2 for å
byggje veg til fritidseigedomar, slik det er omsøkt i brev datera 14.03.2016.

PS 16/53 99/32 Haukeliseter Fjellstoge - Søknad om
dispensasjon - Tilbygg
Rådmannens framlegg til vedtak:
Plan- og miljøutvalet gjev eigar av 99/32 dispensasjon i medhald av pbl § 19-2 for å
byggje tilbygg på Haukeliseter Fjellstoge, slik det er omsøkt i brev datera 08.02.2016.
Rådmannen,
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Handsaming i Plan- og miljøutvalet 27.04.2016:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Plan- og miljøutvalet gjev eigar av 99/32 dispensasjon i medhald av pbl § 19-2 for å
byggje tilbygg på Haukeliseter Fjellstoge, slik det er omsøkt i brev datera 08.02.2016.

PS 16/54 Framlegg til endring av detaljregulering for
bustadfelt Krontvei -1 gongs handsaming/mindre
endring
Rådmannens framlegg til vedtak:
Framlegg til endring av detaljregulering for bustadfelt Krontveit vert vedteken som ei
mindre endring i medhald av pbl § 12 – 14, 2. ledd.
Rådmannen,
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 27.04.2016:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Framlegg til endring av detaljregulering for bustadfelt Krontveit vert vedteken som ei
mindre endring i medhald av pbl § 12 – 14, 2. ledd.

PS 16/55 Detaljregulering for Holtardalen III - mindre endring
Rådmannens framlegg til vedtak:
Framlegg til mindre endring av detaljregulering for Holtardalen III vert vedteke i
medhald av pbl § 14 – 12, 2. ledd.
Rådmannen,
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 27.04.2016:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Framlegg til mindre endring av detaljregulering for Holtardalen III vert vedteke i
medhald av pbl § 14 – 12, 2. ledd.
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PS 16/56 Detaljregulering for Myrbø, 46/4 - klage
Rådmannens framlegg til vedtak:
Klaga frå Ingunn Einungbrekke og Randi Ofstad vert ikkje teken omsyn til.
Rådmannen,
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 27.04.2016:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Klaga frå Ingunn Einungbrekke og Randi Ofstad vert ikkje teken omsyn til.

PS 16/57 Søknad om deling av landbrukseigedomen gnr. 114/1
Rådmannens framlegg til vedtak:
Plan – og miljøutvalet gjer fylgjande vedtak:
1 – Det vert gjeve løyve til å skilje frå tomt/småbruk på 20 mål som omsøkt jf. plan– og
bygningslova § 19-2 og jordlova § 12, 3 og 4 ledd – med vilkår om bustadføremål.
2 – Det vert gjeve løyve til å skilje frå fritidstomt i område SH 14 på maks 1,5 mål som
omsøkt jf plan– og bygningslova § 11-6 og jordlova § 12, 3 og 4 ledd. Det vert sett som eit
vilkår at det føreligg ei fagkyndig vurdering av reell flaumfare (jf pbl § 28-1) før ein kan
måle opp tomta.
3 – Det vert gjeve løyve til å skilje frå bustadhus og maks 2 mål tomt som omsøkt jf.
plan– og bygningslova § 11-6 og jordlova § 12, 3 og 4 ledd – med vilkår om
bustadføremål.
Rådmannen, 12.04.16
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 27.04.2016:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Plan – og miljøutvalet gjer fylgjande vedtak:
1. Det vert gjeve løyve til å skilje frå tomt/småbruk på 20 mål som omsøkt jf. plan– og
bygningslova § 19-2 og jordlova § 12, 3 og 4 ledd – med vilkår om bustadføremål.
2. Det vert gjeve løyve til å skilje frå fritidstomt i område SH 14 på maks 1,5 mål som
omsøkt jf plan– og bygningslova § 11-6 og jordlova § 12, 3 og 4 ledd. Det vert sett som
eit vilkår at det føreligg ei fagkyndig vurdering av reell flaumfare (jf pbl § 28-1) før
ein kan måle opp tomta.
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3. Det vert gjeve løyve til å skilje frå bustadhus og maks 2 mål tomt som omsøkt jf.
plan– og bygningslova § 11-6 og jordlova § 12, 3 og 4 ledd – med vilkår om
bustadføremål.

PS 16/58 Dispensasjonssøknad Leirgrastaulen og Rauland
Feriesenter
Rådmannens framlegg til vedtak:
Det blir gjeve dispensasjon for 152/203, 152/204, 152/205, 152/206, 152/207, 152/209, 152/210,
152/211, 152/212, 152/213, 152/214 frå arealføremålet Forretningsområde/turistanlegg i
reguleringsplanen del av 152/1 (Caravanplassen) og til 152/201/0/1, 152/201/0/2, 152/208/0/1,
152/208/0/2, 152/215/0/1, 152/215/0/2, 152/216, 152/218/0/1, 152/218/0/2, 152/219 frå
arealføremålet utleigehytter i reguleringsplanen Leirgravstaulen til fritidsbustad på
føljande vilkår:

1. Det etablerast 98 nye utleigesenger som skal vera i evigvarande utleige
gjennom ein profesjonell utleigeaktør som driv utleige i felles drift.
2. Nye utleigesenger etablerast på næringstomt 153/114 og 153/113 eller 153/466.
3. Den permanente dispensasjonen er ikkje gjeldande før det ligg føre
ferdigattest for nye utleigesenger
4. Dersom ikkje ferdigattest for nye utleigesenger ligg føre innan 31.12.2017 fell
dispensasjonen bort.
5. Dispensasjonssøknaden vil bli knytt opp til ei og ei eining. Erstatningstalet vil
bli fordela på einingane i det forholdet som er presentera i saksvurderinga.
6. Det blir innvilga midlertidig dispensasjon for bruksendring av einingane fram
til 30.09.2016. Dersom det ligg føre eit godkjent byggeløyve innan 30.09.2016
vil den midlertidige dispensasjonen for bruksendringa bli automatisk forlenga
til 31.12.2017.
Rådmannen, 19.04.16
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 27.04.2016:
Framlegg frå Ap v. John Kleiv:
Tillegg:
Ny underteikna avtale mellom partane, med rett tal på senger, må føreligge før punkt 1 - 6 er
gjeldande.
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Framlegget frå rådmannen med tillegg frå Kleiv blei samrøystes vedteke.
Det blir gjeve dispensasjon for 152/203, 152/204, 152/205, 152/206, 152/207, 152/209, 152/210,
152/211, 152/212, 152/213, 152/214 frå arealføremålet Forretningsområde/turistanlegg i
reguleringsplanen del av 152/1 (Caravanplassen) og til 152/201/0/1, 152/201/0/2, 152/208/0/1,
152/208/0/2, 152/215/0/1, 152/215/0/2, 152/216, 152/218/0/1, 152/218/0/2, 152/219 frå
arealføremålet utleigehytter i reguleringsplanen Leirgravstaulen til fritidsbustad på
føljande vilkår:

1. Det etablerast 98 nye utleigesenger som skal vera i evigvarande utleige
gjennom ein profesjonell utleigeaktør som driv utleige i felles drift.
2. Nye utleigesenger etablerast på næringstomt 153/114 og 153/113 eller 153/466.
3. Den permanente dispensasjonen er ikkje gjeldande før det ligg føre
ferdigattest for nye utleigesenger
4. Dersom ikkje ferdigattest for nye utleigesenger ligg føre innan 31.12.2017 fell
dispensasjonen bort.
5. Dispensasjonssøknaden vil bli knytt opp til ei og ei eining. Erstatningstalet vil
bli fordela på einingane i det forholdet som er presentera i saksvurderinga.
6. Det blir innvilga midlertidig dispensasjon for bruksendring av einingane fram
til 30.09.2016. Dersom det ligg føre eit godkjent byggeløyve innan 30.09.2016
vil den midlertidige dispensasjonen for bruksendringa bli automatisk forlenga
til 31.12.2017.
7. Ny underteikna avtale mellom partane, med rett tal på senger, må føreligge før
punkt 1 - 6 er gjeldande.
Saksordførar: Tone Edland

PS 16/59 Søknad om dispensasjon for bruksendring av
152/196/0/15
Det blir gjeve dispensasjon for 152/196/0/15 frå arealføremålet
reguleringsplanen Listaullia N1 152/1 til fritidsbustad på føljande vilkår:

forretning

i

1. Det etablerast 1 ny utleigeseng som skal vera i evigvarande utleige gjennom ein
profesjonell utleigeaktør som driv utleige i felles drift.
2. Ny utleigeseng etablerast på næringstomt 153/466.
3. Den permanente dispensasjonen er ikkje gjeldande før det ligg føre ferdigattest for ny
utleigeseng.
4. Dersom ikkje ferdigattest for ny utleigeseng ligg føre innan 31.12.2017 fell
dispensasjonen bort.
5. Det blir innvilga midlertidig dispensasjon for bruksendring av einingane fram til
30.09.2016. Dersom det ligg føre eit godkjent byggeløyve innan 30.09.2016 vil den
midlertidige dispensasjonen for bruksendringa bli automatisk forlenga til 31.12.2017
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Rådmannen, 19.04.16
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 27.04.2016:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Det blir gjeve dispensasjon for 152/196/0/15 frå arealføremålet
reguleringsplanen Listaullia N1 152/1 til fritidsbustad på føljande vilkår:

forretning

i

1. Det etablerast 1 ny utleigeseng som skal vera i evigvarande utleige gjennom ein
profesjonell utleigeaktør som driv utleige i felles drift.
2. Ny utleigeseng etablerast på næringstomt 153/466.
3. Den permanente dispensasjonen er ikkje gjeldande før det ligg føre ferdigattest for ny
utleigeseng.
4. Dersom ikkje ferdigattest for ny utleigeseng ligg føre innan 31.12.2017 fell
dispensasjonen bort.
5. Det blir innvilga midlertidig dispensasjon for bruksendring av einingane fram til
30.09.2016. Dersom det ligg føre eit godkjent byggeløyve innan 30.09.2016 vil den
midlertidige dispensasjonen for bruksendringa bli automatisk forlenga til 31.12.2017
Saksordførar: Liv Sigrun N. Midtun

PS 16/60 Søknad om dispensasjon og bruksendring etter
ombytemodellen
Rådmannens framlegg til vedtak:
Det blir gjeve dispensasjon for 152/196/0/17 frå arealføremålet
reguleringsplanen Listaullia N1 152/1 til fritidsbustad på føljande vilkår:

forretning

i

1. Det etablerast 1 ny utleigeseng som skal vera i evigvarande utleige gjennom ein
profesjonell utleigeaktør som driv utleige i felles drift.
2. Ny utleigeseng etablerast på næringstomt 153/466.
3. Den permanente dispensasjonen er ikkje gjeldande før det ligg føre ferdigattest for ny
utleigeseng.
4. Dersom ikkje ferdigattest for ny utleigeseng ligg føre innan 31.12.2016 fell
dispensasjonen bort.
5. Det blir innvilga midlertidig dispensasjon for bruksendring av einingane fram til
30.09.2016. Dersom det ligg føre eit godkjent byggeløyve innan 30.09.2016 vil den
midlertidige dispensasjonen for bruksendringa bli automatisk forlenga til 31.12.2017
Rådmannen, 19.04.16
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Handsaming i Plan- og miljøutvalet 27.04.2016:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Det blir gjeve dispensasjon for 152/196/0/17 frå arealføremålet
reguleringsplanen Listaullia N1 152/1 til fritidsbustad på føljande vilkår:

forretning

i

1. Det etablerast 1 ny utleigeseng som skal vera i evigvarande utleige gjennom ein
profesjonell utleigeaktør som driv utleige i felles drift.
2. Ny utleigeseng etablerast på næringstomt 153/466.
3. Den permanente dispensasjonen er ikkje gjeldande før det ligg føre ferdigattest for ny
utleigeseng.
4. Dersom ikkje ferdigattest for ny utleigeseng ligg føre innan 31.12.2017 fell
dispensasjonen bort.
5. Det blir innvilga midlertidig dispensasjon for bruksendring av einingane fram til
30.09.2016. Dersom det ligg føre eit godkjent byggeløyve innan 30.09.2016 vil den
midlertidige dispensasjonen for bruksendringa bli automatisk forlenga til 31.12.2017
Saksordførar: Liv Sigrun N. Midtun

PS 16/61 Søknad om dispensasjon for bruksendring
152/196/0/16
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 27.04.2016:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Det blir gjeve dispensasjon for 152/196/0/16 frå arealføremålet forretning i
reguleringsplanen Listaullia N1 152/1 til fritidsbustad på føljande vilkår:

1. Det etablerast 1 ny utleigeseng som skal vera i evigvarande utleige gjennom
ein profesjonell utleigeaktør som driv utleige i felles drift.
2. Nye utleigesenger etablerast på næringstomt 153/466.
3. Den permanente dispensasjonen er ikkje gjeldande før det ligg føre
ferdigattest for ny utleigeseng
4. Dersom ikkje ferdigattest for ny utleigeseng ligg føre innan 31.12.2017 fell
dispensasjonen bort.
5. Det blir innvilga midlertidig dispensasjon for bruksendring av einingane fram
til 30.09.2016. Dersom det ligg føre eit godkjent byggeløyve innan 30.09.2016
vil den midlertidige dispensasjonen for bruksendringa bli automatisk forlenga
til 31.12.2017
Saksordførar: Liv Sigrun N. Midtun
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PS 16/62 Søknad om tilskot til landbruksføremål driftsbygning
Rådmannens framlegg til vedtak:
1. Plan og miljøutvalet i Vinje løyver eit tilskot på 20 % av dokumentera utgifter til
bygging av driftsbygning for hjort på garden Kingland, gnr/bnr 53/4. Maksimalt kr
135 280,- .
2. Tilskotet blir utbetalt i to omgangar på skriftleg oppmoding frå søkjaren, siste
utbetaling (minst 10 % av tilskotet) ved ferdigstilling av bygget.
3. Det er krav til minst ti års drift etter sluttgodkjenning av tiltaket.
4. Blir drifta avvikla innan ti år kan kommunen krevje at tilskotet blir betalt tilbake,
med 10 % nedtrapping for kvart år.
5. Arbeidsfrist blir sett til 31.12.2016
Rådmannen, 19.04.16
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 27.04.2016:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
1. Plan og miljøutvalet i Vinje løyver eit tilskot på 20 % av dokumentera utgifter til
bygging av driftsbygning for hjort på garden Kingland, gnr/bnr 53/4. Maksimalt kr
135 280,- .
2. Tilskotet blir utbetalt i to omgangar på skriftleg oppmoding frå søkjaren, siste
utbetaling (minst 10 % av tilskotet) ved ferdigstilling av bygget.
3. Det er krav til minst ti års drift etter sluttgodkjenning av tiltaket.
4. Blir drifta avvikla innan ti år kan kommunen krevje at tilskotet blir betalt tilbake,
med 10 % nedtrapping for kvart år.
5. Arbeidsfrist blir sett til 31.12.2016
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PS 16/63 Søknad om fullmakt til å avgjere jakt- og fiskesaker Rauland Fjellstyre
Rådmannens framlegg til vedtak:
1. Plan- og miljøutvalet i Vinje kommune gjev med dette Rauland fjellstyret fullmakt til
å endre jakt- og fiskereglane på eigedomen, utan å måtte høyre kommunen i desse
sakene.
2. Vinje kommune kan på eige initiativ ta regelverket opp til vurdering dersom ein ser at
desse får uheldige konsekvensar.
Rådmannen, 19.04.16
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 27.04.2016:
Framlegg frå Ap v. John Kleiv:
Tillegg:
Rauland fjellstyre skal informere kommunen om eventuelle endringar i jakt- og fiskereglane.
Framlegget frå rådmannen med tillegg frå Kleiv blei samrøystes vedteke.
1. Plan- og miljøutvalet i Vinje kommune gjev med dette Rauland fjellstyret fullmakt til
å endre jakt- og fiskereglane på eigedomen, utan å måtte høyre kommunen i desse
sakene.
2. Vinje kommune kan på eige initiativ ta regelverket opp til vurdering dersom ein ser at
desse får uheldige konsekvensar.
3. Rauland fjellstyre skal informere kommunen om eventuelle endringar i jakt- og
fiskereglane.
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