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PS 18/62 Referat og meldingar
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Møtebok frå førre møte
118/38 Straume - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 anneks
153/752 - Livoll/Flotebu - Løyve til tiltak § 20-3 - ny fritidsbustad
88/23 Edland - Rammeløyve § 20-3 tilbygg/påbygg
99/248 - Arbuneset - Løyve til tiltak § 20-3 - anneks
92/3 - Holmevatn - Løyve til tiltak § 20-4 - Restaurering av båtutsett
150/599 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - ny fritidsbustad
135/3 Raulandsgrend - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 eldhus og båthus
151/703 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad
151/198 - Terrengparken Vierli - Løyve til tiltak § 20-3 - tilbygg til hytte
122/1 og 2 Hardangervidda - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 naust
150/598 Holtardalen - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad
140/233 Harkjelstaullii - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad
99/7 Arbuneset - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 veg
138/78 - Krontveit - Igangsettingsløyve - Bustad og garasje
147/27 Bjålid - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 VA-anlegg
120/2 - Øyfjell - Løyve til tiltak - § 20-3 - ny fritidsbustad
35/31 Åmot - Løyve til tiltak - PBL § 20-4 tilbygg
65/3 Vinje - Igangsettingsløyve § 20-3 bustad
153/19 tomt E12 Flotebu - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad
140/232 Harkjelstaullii - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad
151/592 - Terrengparken Vierli -Løyve til tiltak § 20-3 - Anneks
151/709 Heimvegli - Løyve til tiltak - PBL § 20-3 fritidsbustad
150/600 - Holtardalen - Løyve til tiltak § 20-3 - ny fritidsbustad
153/706- Hovdeli - Løyve til tiltak jf. pbl § 20-3 - Fritidsbustad, garasje og uthus
Løyve til tiltak - PBL § 20-4
Rammeløyve
99/662/0/48: Søknad om dispensasjon for bruksendring
99/535: Søknad om dispensasjon for bruksendring
153/244/0/3: Søknad om dispensasjon for bruksendring
99/661/0/27: Søknad om dispensasjon for bruksendring
151/535: Søknad om dispensasjon for bruksendring
99/661/0/1: Søknad om dispensasjon for bruksendring
99/661/0/53: Søknad om dispensasjon for bruksendring
152/196/0/13: Søknad om dispensasjon for bruksendring
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gnr. 138/5 i Vinje
Søknad om deling av landbrukseigedom gnr. 150/4 - Jon Tvitekkja
Svar på klage
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom gnr. 142/14 i Vinje
Svar på søknad tråkkeløyve Haukelirennet 2018-2022
Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og
Smerheller
Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og
Smerheller
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RS 18/356
RS 18/357
RS 18/358
RS 18/359
RS 18/360
RS 18/361

Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og
Smerheller
Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og
Smerheller
Svar på søknad om snøskuterløyve til kommunens hytter Berunuten, Fjarefit og
Smerheller
Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring - Olav Vinje
138/1 - Svar på søknad om snøskuterløyve til utmarksnæring
Svar på søknad om snøskuterløyve til transport av ved § 5, e

Handsaming i Plan- og miljøutvalet 02.05.2018:
Framlagde referat og meldingar blei teke til etterretning.

PS 18/63 99/71 - Søknad om dispensasjon for bygging nær
vassdrag
Rådmannens framlegg til vedtak:
I medhald av pbl § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå kommunedelplan Vågslid
20020006 vedkomande storleik for hytte som ligg nærare vassdrag enn 50 meter.
Vilkår:
1. Søkjar kan føre opp hytte med BYA inntil 100 m2 og frittståande bod på inntil 10 m2.
2. Ny hytte skal ha avstand meir enn 15 meter frå Eivindbuvatn og må plasserast
utanfor faresone for flom.
3. Mønehøgde skal ikkje vere over 4 meter frå støypt plate – makshøgde er 4 meter.
4. Det skal nyttast avdempa jordfargar – ikkje kontrastfarga vindauga eller
karmar/vindski/utsmykking elles.
5. For utforminga elles gjeld føresegner i § 4.1.2 i ny kommunedelplan for Vågslid.
6. Det må sendast komplett byggjesøknad til kommunen.
Rådmannen, 24.04.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Handsaming i Plan- og miljøutvalet 02.05.2018:
Framlegget frå rådmannen blei vedteke med 5 mot 2 røyster.
I medhald av pbl § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå kommunedelplan Vågslid
20020006 vedkomande storleik for hytte som ligg nærare vassdrag enn 50 meter.
Vilkår:
1. Søkjar kan føre opp hytte med BYA inntil 100 m2 og frittståande bod på inntil 10 m2.
2. Ny hytte skal ha avstand meir enn 15 meter frå Eivindbuvatn og må plasserast
utanfor faresone for flom.
3. Mønehøgde skal ikkje vere over 4 meter frå støypt plate – makshøgde er 4 meter.
4. Det skal nyttast avdempa jordfargar – ikkje kontrastfarga vindauga eller
karmar/vindski/utsmykking elles.
5. For utforminga elles gjeld føresegner i § 4.1.2 i ny kommunedelplan for Vågslid.
6. Det må sendast komplett byggjesøknad til kommunen.

PS 18/64 99/673 - Dispensasjon frå gesimshøgde, takvinkel og
plassering for fritidsbustad
Rådmannens framlegg til vedtak:
Jf. pbl § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå § 4.2 a) i føresegnene i Svarttjønnåsen
vedkomande takvinkel, gesimshøgde og plassering på tomta som omsøkt.
Rådmannen, 21.04.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 02.05.2018:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Jf. pbl § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå § 4.2 a) i føresegnene i Svarttjønnåsen
vedkomande takvinkel, gesimshøgde og plassering på tomta som omsøkt.
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PS 18/65 98/71 - Dispensasjon storleik på anneks
Rådmannens framlegg til vedtak:
Jf. pbl § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå kommuneplanens føresegner § 4.2.2
vedkomande storleik på anneks. Søkjar kan bygge anneks med BYA på om lag 30 m2 –
totalarealet må ikkje overstige 120 m2 BYA.
Vilkår:
1. Det må sendast inn fullstendig byggesøknad og naboar må varslast.
Rådmannen, 21.04.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 02.05.2018:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Jf. pbl § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå kommuneplanens føresegner § 4.2.2
vedkomande storleik på anneks. Søkjar kan bygge anneks med BYA på om lag 30 m2 –
totalarealet må ikkje overstige 120 m2 BYA.
Vilkår:
1. Det må sendast inn fullstendig byggesøknad og naboar må varslast.

PS 18/66 99/537 Svarttjønnåsen - Søknad om dispensasjon Samanføying av fritidsbustad og anneks til eitt bygg
Rådmannens framlegg til vedtak:
I tråd med plan- og bygningslova § 19-2 gjev ikkje plan- og miljøutvalet dispensasjon frå
reguleringsplan 20040010 Svarttjønnåsen, § 4.2 bokstav b) vedkomande grad av
utnytting. Utnyttinga skal vera innanfor den utnyttingsgraden som er sett i føresegna.
Søknaden frå Brit H. og Jan Idar Apeland av 07.02.2018 blir avslått.
Rådmannen, 17.04.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 02.05.2018:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
I tråd med plan- og bygningslova § 19-2 gjev ikkje plan- og miljøutvalet dispensasjon frå
reguleringsplan 20040010 Svarttjønnåsen, § 4.2 bokstav b) vedkomande grad av
utnytting. Utnyttinga skal vera innanfor den utnyttingsgraden som er sett i føresegna.
Søknaden frå Brit H. og Jan Idar Apeland av 07.02.2018 blir avslått.
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PS 18/67 99/815 Svarttjønnåsen - Søknad om dispensasjon Samanføying av fritidsbustad og anneks til eit bygg
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 02.05.2018:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
I tråd med plan- og bygningslova § 19-2 gjev plan- og miljøutvalet dispensasjon frå
reguleringsplan 20040010 Svarttjønnåsen, § 4.2 bokstav b) vedkomande grad av
utnytting. Maksimal mønehøgde får ikkje overstige 4,7 meter. Søknaden frå Nils
Johannes Bugge av 09.04.2018 vert godkjent.

PS 18/68 92/2 Utsleppsløyve for Vamark hyttefelt Godkjenning
av utsleppsløyve
Rådmannens framlegg til vedtak:
Nytt utsleppsløyve for Vamark hyttefelt (92/2) vert gjeve slik det går fram av vedlagte
utsleppsløyve med dei krav som gjeld for kapittel 13-anlegg i forureiningsforskrifta. For
kapittel 13-anlegg skal utsleppet minst etterkome 90 % reduksjon av fosfor.
Rådmannen,
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 02.05.2018:
Saka blei utsett då ingen frå administrasjonen møtte.

PS 18/69 Vegnamn i hyttefelt på Vierli
Rådmannens framlegg til vedtak:
1. Plan –og miljøutvalet vedtek vegnamna i hyttefelt slik tabellen visar.
2. Kommunen syter for oppsetting av vegnamnskilt
3. Kommunestyret har vedteke føresegner om oppsetting og kostnad for
hunummerskilt. Kommunen kjøper inn husnummerskilt og sender dette ut til alle
hustandar. Kvar huseigar må sjølv setje opp skiltet.
Rådmannen,
Jan Myrekrok, rådmann /s/
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Handsaming i Plan- og miljøutvalet 02.05.2018:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
1. Plan –og miljøutvalet vedtek vegnamna i hyttefelt slik tabellen visar.
2. Kommunen syter for oppsetting av vegnamnskilt
3. Kommunestyret har vedteke føresegner om oppsetting og kostnad for
hunummerskilt. Kommunen kjøper inn husnummerskilt og sender dette ut til alle
hustandar. Kvar huseigar må sjølv setje opp skiltet.

PS 18/70 Angravli 153/4; Farhovd, Livoll, Flotebu 151/2,
153/20, 21;Terrengparken Vierli, 151/10 - Mindre
endring - føresegner om store tomter
Rådmannens framlegg til vedtak:
Mindre endring av reguleringsplanane for Angravli; Farhovd, Livoll, Flotebu og
Terrengparken Vierli vert vedteke i medhald av pbl §12-14, 2. ledd, slik det vart gjort
framlegg om i brev frå Vinje kommune datert 28.11.2017.
Rådmannen, 22.04.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 02.05.2018:
Framlegg frå plan- og miljøutvalet:
Saka blir utsett til møtet 27. juni, der kommunedelplanen Rukkemo Torvetjønn skal
handsamast.
Framlegget frå utvalet blei samrøystes vedteke.
Saka blir utsett til møtet 27. juni, der kommunedelplanen Rukkemo Torvetjønn skal
handsamast.
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PS 18/71 PlanID 20090005 Rauland Sentrum - mindre endring Lega AS etablering av ysteri, servering mm dispensasjon frå plankrav
Rådmannens framlegg til vedtak:
Plan- og miljøutvalet ser positivt på etableringa av Lega, slik det er gjort greie for i
saksframstillinga.
Rådmannen, 24.04.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 02.05.2018:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Plan- og miljøutvalet ser positivt på etableringa av Lega, slik det er gjort greie for i
saksframstillinga.

PS 18/72 160/10 og 11 - Jon Neset - Søknad om deling oppretting av ny grunneigedom
Rådmannens framlegg til vedtak:
I medhald av pbl § 19 – 2 vert det gjeve avslag på søknad om 3 hyttetomter på 160/10, 11.
Rådmannen, 21.04.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 02.05.2018:
Framlegg frå Sp v. Ove Kringlegarden:
Plan- og miljøutvalet gjev medhald i søknaden om frådeling av 3 hyttetomter på 160/10,11.
Plan- og miljøutvalet ser ikkje at frådelinga eller tilkomst kan føre til drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket i området, jf. jordlova § 12.
I tillegg ser utvalelt at fordelane ved ein dispensasjon er klart større enn ulempene etter ei
samla vurdering i høve til næringsutvikling i området.
Framlegget frå Kringlegarden fall med 5 mot 2 røyster. Rådmannens framlegg blei vedteke.
I medhald av pbl § 19 – 2 vert det gjeve avslag på søknad om 3 hyttetomter på 160/10, 11.
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PS 18/73 Søknad om deling av gnr. 144/5 - Aslak Ofte
Rådmannens framlegg til vedtak:
Plan – og miljøutvalet gjev – i medhald av jordlova § 12, 3 ledd og plan- og
bygningslovas § 11 – 6 – avslag på søknad om frådeling av bustadtomt frå gnr. 144/5
Rådmannen, 13.03.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 21.03.2018:
Framlegg frå Ap v. Alf Seltveit:
Plan- og miljøutvalet gjev i medhald av jordlovas § 12, 3. ledd og 4. ledd løyve til frådeling
av bustadtomt frå gnr 144/5.
Framlegg frå Sp v. Tone Edland:
Saka blir utsett til utvalet har vore på synfaring.
Framlegget frå Edland blei samrøystes vedteke.
Ein røysta då ikkje over framlegget til Seltveit.
Saka blir utsett til utvalet har vore på synfaring.

Handsaming i Plan- og miljøutvalet 02.05.2018:
Utvalet var på synfaring i området.
Framlegg frå Ap v. Alf Seltveit:
Plan- og miljøutvalet gjev i medhald av jordlovas § 12, 3. ledd og 4. ledd løyve til frådeling
av bustadtomt frå gnr 144/5.
Framlegget frå Seltveit blei vedteke 6 mot 1 røyst.
Plan- og miljøutvalet gjev i medhald av jordlovas § 12, 3. ledd og 4. ledd løyve til
frådeling av bustadtomt frå gnr 144/5.
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PS 18/74 Tiltaksstrategi - tilskot til nærings- og miljøtiltak i
skogbruket (NMSK)
Rådmannens framlegg til vedtak:
Tiltaksstrategi for bruk av NMSK-midlar i Vinje for 2018 er:
40 % tilskot til ungskogpleie.
30 % tilskot til plantekjøp og plantearbeid, både nyplanting og supplering.
Rådmannen, 24.04.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 02.05.2018:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Tiltaksstrategi for bruk av NMSK-midlar i Vinje for 2018 er:
40 % tilskot til ungskogpleie.
30 % tilskot til plantekjøp og plantearbeid, både nyplanting og supplering.

PS 18/75 Klage på vedtak - sak 18/35 i PLM
Rådmannens framlegg til vedtak:
Plan- og miljøutvalet i Vinje kommune opprettheld sitt vedtak i PS sak 18/35:
Plan- og miljøutvalet i Vinje kommune gjev ikkje Nils Helge Dalen dispensasjon til å
kunne nytte 2 skuterar på same løyve, slik det er søkt om.
Rådmannen, 24.04.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 02.05.2018:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Plan- og miljøutvalet i Vinje kommune opprettheld sitt vedtak i PS sak 18/35:
Plan- og miljøutvalet i Vinje kommune gjev ikkje Nils Helge Dalen dispensasjon til å
kunne nytte 2 skuterar på same løyve, slik det er søkt om.
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PS 18/76 Endring av lokal forskrift om motorferdsel i utmark
og vassdrag
Rådmannens framlegg til vedtak:
Vinje kommune vedtek lokal forskrift med dei endringar som er lagt inn i §5, §6
Rådmannen, 24.04.18
Jan Myrekrok, rådmann /s/
Handsaming i Plan- og miljøutvalet 02.05.2018:
Framlegget frå rådmannen blei samrøystes vedteke.
Vinje kommune vedtek lokal forskrift med dei endringar som er lagt inn i §5, §6
Saksordførar: Ove Kringlegarden
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