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PS 18/1

Referat og meldingar

RS 18/1
RS 18/2

Møtebok frå førre møte
138/8 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg
§ 5, c
141/53 (139/1) - Svar på søknad om snøskuterløyve til transport av ved
114/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til hytter som ligg meir enn 2,5 km frå veg
§ 5, c
99/662/0/20: Søknad om dispensasjon for bruksendring
99/570: Søknad om dispensasjon for bruksendring
152/196/0/24 - Søknad om dispensasjon for bruksendring
153/244/0/4: Søknad om dispensasjon for bruksendring
151/518:SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BRUKSENDRING
Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning for sau
på gnr. 138/3
Sluttgodkjenning - SMIL-tilskot til rydding av kulturlandskap på gnr. 17/1 i Vinje
Vedtak - Søknad om kommunalt investeringstilskot til driftsbygning for kyr på gnr.
65/4
Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning for kyr på
gnr. 41/1, 2
Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruk på gnr. 57/1 Høgetveit
Vedtak - Søknad om kommunalt tilskot til landbruksføremål - driftsbygning på gnr.
147/1 Løyve til tiltak - PBL § 20-3
Løyve til tiltak - PBL § 20-3
Løyve til tiltak - PBL § 20-4
Løyve til tiltak - PBL § 20-3
Løyve til tiltak - PBL § 20-3
Vedtak - Søknad om deling/justering av grunneigedom - gnr. 113/1 i Vinje
Røldal-Suldal kraftanlegg - Godkjenning av detaljplan for miljø og landskap Rehabilitering Dam Holmevasskilen
151/8/11 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 tilbygg
161/17 Hovden - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad
144/4 - Søknad om deling/justering av grunneigedom
151/125 Farhovdriset - endring av løyve - PBL § 20-4 tilbygg
118/15 Straumekrysset - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 ny brukseining
50/44 Kostveit - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad
amordning av statlige innsigelser til kommunale planer som fast ordning

RS 18/3
RS 18/4
RS 18/5
RS 18/6
RS 18/7
RS 18/8
RS 18/9
RS 18/10
RS 18/11
RS 18/12
RS 18/13
RS 18/14
RS 18/15
RS 18/16
RS 18/17
RS 18/18
RS 18/19
RS 18/20
RS 18/21
RS 18/22
RS 18/23
RS 18/24
RS 18/25
RS 18/26
RS 18/27
RS 18/28
RS 18/29 S

Handsaming i Plan- og miljøutvalet 17.01.2018:
Landbruksrådgjevar Thor Christiansen informerte om brev frå Fylkesmannen i Telemark
(17/2134) vedkomande overprøving av vedtak gjort i saka vedkomande g/bnr 106/14.
Framlagde referat og meldingar blei teke til etterretning.
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PS 18/2

Planid 20000001 - Nordheimstunet omsorgssenter Detaljreguleringsplan - oppstart av detaljering og
utviding

Rådmannens framlegg til vedtak:
Plan- og miljøutvalet vedtek med heimel i Plan- og bygningslova § 12-8 oppstart av
planarbeid for gjeldande reguleringsplan for Nordheimstunet omsorgssenter og
eigedomen 91/3.
Rådmannen, 08.01.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 17.01.2018:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Plan- og miljøutvalet vedtek med heimel i Plan- og bygningslova § 12-8 oppstart av
planarbeid for gjeldande reguleringsplan for Nordheimstunet omsorgssenter og
eigedomen 91/3.

PS 18/3

Dispensasjon til å bruke motorkøyretøy på snø og
barmark § 6

Rådmannens framlegg til vedtak:
Plan- og miljøutvalet i Vinje kommune gjev med dette Trond Hove løyve til å
transportere seg sjølv, verktøy og materialar i samband med oppdrag som tømrar. Dette
i medhald av Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6.
Løyvet gjeld for området Rauland-Møsstrond i Vinje kommune.
Løyvet gjeld for ein snøskuter i 4 år, fom vintersesongen 2017/2018 – tom vintersesongen
2020/2021.
Løyvet gjeld så lenge så lenge snøen er berande. Frå og med første måndagen i mai er
køyring ulovleg.
Det skal førast køyrebok før kvar tur startar.
Turane skal rapporterast til kommunen innan 15. juni kvart år.
Løyvet blir fornya ein gong i året etter innsendt rapport.
Det skal nyttast registret skuter med korrekt kjennemerke.
Før køyring skal løyvehavar innhente samtykke frå grunneigar en køyrer over.
Køyringa skal skje så skånsamt som mogleg av omsyn til vilt, natur, miljø, friluftsliv,
hytter og bustader.
Køyringa skal reduserast til eit minimum.
Løyvet skal alltid vera med transporten og visast fram ved kontroll.
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Rådmannen, 08.01.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 17.01.2018:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Plan- og miljøutvalet i Vinje kommune gjev med dette Trond Hove løyve til å
transportere seg sjølv, verktøy og materialar i samband med oppdrag som tømrar. Dette
i medhald av Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6.
Løyvet gjeld for området Rauland-Møsstrond i Vinje kommune.
Løyvet gjeld for ein snøskuter i 4 år, fom vintersesongen 2017/2018 – tom vintersesongen
2020/2021.
Løyvet gjeld så lenge så lenge snøen er berande. Frå og med første måndagen i mai er
køyring ulovleg.
Det skal førast køyrebok før kvar tur startar.
Turane skal rapporterast til kommunen innan 15. juni kvart år.
Løyvet blir fornya ein gong i året etter innsendt rapport.
Det skal nyttast registret skuter med korrekt kjennemerke.
Før køyring skal løyvehavar innhente samtykke frå grunneigar en køyrer over.
Køyringa skal skje så skånsamt som mogleg av omsyn til vilt, natur, miljø, friluftsliv,
hytter og bustader.
Køyringa skal reduserast til eit minimum.
Løyvet skal alltid vera med transporten og visast fram ved kontroll.

PS 18/4

Dispensasjon til å bruke motorkøyretøy på snø og
barmark § 6

Rådmannens framlegg til vedtak:
Plan- og miljøutvalet i Vinje kommune gjev med dette Håvard Lien løyve til å
transportere seg sjølv, verktøy og materialar i samband med oppdrag som tømrar. Dette
i medhald av Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6.
Løyvet gjeld for heile Vinje kommune.
Løyvet gjeld for ein snøskuter, vintersesongen 2017/2018.
Løyvet gjeld så lenge snøen er berande. Frå og med første måndagen i mai er køyring
ulovleg.
Det skal førast køyrebok før kvar tur startar.
Turane skal rapporterast til kommunen innan 15. juni 2018.
Det skal nyttast registrert skuter med korrekt kjennemerke.
Før køyring skal løyvehavar innhente samtykke frå grunneigarar ein køyrer over.
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Køyringa skal skje så skånsamt som mogleg av omsyn til vilt, natur, miljø, friluftsliv,
hytter og bustader.
Køyringa skal reduserast til eit minimum.
Løyvet skal alltid vera med transporten og visast fram ved kontroll.
Rådmannen, 08.01.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 17.01.2018:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Plan- og miljøutvalet i Vinje kommune gjev med dette Håvard Lien løyve til å
transportere seg sjølv, verktøy og materialar i samband med oppdrag som tømrar. Dette
i medhald av Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6.
Løyvet gjeld for heile Vinje kommune.
Løyvet gjeld for ein snøskuter, vintersesongen 2017/2018.
Løyvet gjeld så lenge snøen er berande. Frå og med første måndagen i mai er køyring
ulovleg.
Det skal førast køyrebok før kvar tur startar.
Turane skal rapporterast til kommunen innan 15. juni 2018.
Det skal nyttast registrert skuter med korrekt kjennemerke.
Før køyring skal løyvehavar innhente samtykke frå grunneigarar ein køyrer over.
Køyringa skal skje så skånsamt som mogleg av omsyn til vilt, natur, miljø, friluftsliv,
hytter og bustader.
Køyringa skal reduserast til eit minimum.
Løyvet skal alltid vera med transporten og visast fram ved kontroll.
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PS 18/5

Klage - vedtak om buplikt på Jordstøyl gnr. 53/34 i
Vinje

Rådmannens framlegg til vedtak:
Plan- og miljøutvalet tek ikkje klaga frå Anders Eide og Helen Annabeth til følge.
Utvalet opprettheldt vedtak frå 1.11.2017:
Plan- og miljøutvalet gjev med heimel i konsesjonsloven § 11 - avslag på søknad om å
lempe på vilkår om buplikt konsesjon for erverv av gnr. 53/34.
Eigarane av eigedomen får ein frist på tre månader etter avslutta saksgang for å sørge for
godkjent flyttemelding til Vinje, eller at eigedommen blir overdrege til nokon som
lovleg kan erverve den, jf konsesjonsloven § 16, 3 ledd.
Rådmannen, 08.01.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 17.01.2018:
Framlegget frå rådmannen blei vedteke med 5 mot 2 røyster.
Plan- og miljøutvalet tek ikkje klaga frå Anders Eide og Helen Annabeth til følge.
Utvalet opprettheldt vedtak frå 1.11.2017:
Plan- og miljøutvalet gjev med heimel i konsesjonsloven § 11 - avslag på søknad om å
lempe på vilkår om buplikt konsesjon for erverv av gnr. 53/34.
Eigarane av eigedomen får ein frist på tre månader etter avslutta saksgang for å sørge for
godkjent flyttemelding til Vinje, eller at eigedommen blir overdrege til nokon som
lovleg kan erverve den, jf konsesjonsloven § 16, 3 ledd.

PS 18/6

Klage - Søknad om frådeling av tomt på gnr. 8/1 og 2
- Pål Berdal

Rådmannens framlegg til vedtak:
Plan- og miljøutvalet tek ikkje klaga frå Pål Berdal til følgje. Utvalet står fast ved
vedtaket den 13.12.2017:
Plan- og miljøutvalet gjev, i medhald av jordlova § 12 og plan- og bygningslova § 19 – 2,
avslag på søknad om frådeling av tomt med hus som omsøkt på gnr. 8/1,2
Rådmannen, 08.01.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Handsaming i Plan- og miljøutvalet 17.01.2018:
Framlegget frå rådmannen blei vedteke med 6 mot 1 røyst.
Plan- og miljøutvalet tek ikkje klaga frå Pål Berdal til følgje. Utvalet står fast ved
vedtaket den 13.12.2017:
Plan- og miljøutvalet gjev, i medhald av jordlova § 12 og plan- og bygningslova § 19 – 2,
avslag på søknad om frådeling av tomt med hus som omsøkt på gnr. 8/1,2

PS 18/7

Søknad om deling - gnr. 135/14 - Vidar Skulestøyl

Rådmannens framlegg til vedtak:
Plan- og miljøutvalet vil gje løyve til frådeling av omlag eitt dekar tomt med hus frå gnr.
135/14 som omsøkt – i medhald av plan- bygningslova § 19-2.
Plan- og miljøutvalet vil gje løyve til frådeling av omlag eitt dekar tomt med hus frå gnr.
135/14 som omsøkt – i medhald av jordlova § 12, 3 ledd.
Rådmannen, 08.01.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 17.01.2018:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Plan- og miljøutvalet vil gje løyve til frådeling av omlag eitt dekar tomt med hus frå gnr.
135/14 som omsøkt – i medhald av plan- bygningslova § 19-2.
Plan- og miljøutvalet vil gje løyve til frådeling av omlag eitt dekar tomt med hus frå gnr.
135/14 som omsøkt – i medhald av jordlova § 12, 3 ledd.

PS 18/8

Detaljregulering 153/1 - Grautlethaugen veg og
parkering - mindre endring

Rådmannens framlegg til vedtak:
Mindre endring av detaljregulering 153/1 – Grautlethaugen veg og parkering vert
vedteken i medhald av plan- og bygningslova § 12 – 14, 2. ledd.
Rådmannen, 04.01.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Handsaming i Plan- og miljøutvalet 17.01.2018:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Mindre endring av detaljregulering 153/1 – Grautlethaugen veg og parkering vert
vedteken i medhald av plan- og bygningslova § 12 – 14, 2. ledd.

PS 18/9

Detaljregulering Botn Vest - mindre endring

Rådmannens framlegg til vedtak:
Mindre endring av detaljregulering for Botn Vest vert vedteken i medhald av plan- og
bygningslova § 12 – 14, 2. ledd.
Rådmannen, 04.01.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 17.01.2018:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Mindre endring av detaljregulering for Botn Vest vert vedteken i medhald av plan- og
bygningslova § 12 – 14, 2. ledd.
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