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Anne Braastad Lie (SP) reiste spørsmål om sin habilite. Anne Braastad Lie fratrådte. 
Habiliteten ble vurdert og hun erklæres inhabil. 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med 6 stemmer. 
 
Vedtak i Planutvalget: 

Med hjemmel i § 19-2 innvilges dispensasjon fra byggegrensebestemmelsene i 
reguleringsplan for E6 Granrudmoen – Tingberg. Det innvilges dispensasjon slik at konkret 
søknad, mottatt 19.4.18 (arkivsak 18/888), om tiltak på gnr/bnr 32/4, kan behandles selv om 
omsøkte tiltak er innenfor byggegrensene til veg. 
 
Dispensasjonen gis med følgende vilkår: 

1. Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år fra dags dato, bortfaller tillatelsen. 
2. Den som har fått dispensasjon, kan ikke på et senere tidspunkt fremme 

erstatningskrav mot Statens vegvesen for påregnelige skader og ulemper som er 
påført bygningen/innretningen på grunn av beliggenheten i forhold til vegen. Dette 
gjelder også støy. 

3. Masser som er infisert av invaderende ugras/svartelista arter skal:  
- håndteres lokalt for å unngå spredning 
- eller deponeres i varig deponi 
- eller legges som toppmasser der det skal sås gras som klippes regelmessig 

4. Dersom masser skal kjøres bort:  
- Massene skal dekkes godt under transport 
- Jord skal fjernes fra bil, maskiner og utstyr før det tas i bruk andre steder. 
- Massene skal leveres i godkjent varig deponi/mottak med egne rutiner for 

håndtering av denne typen spesialavfall. 
5. Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages fredete kulturminner som 

tidligere ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den utstrekning det berører 
kulturminnene eller deres sikringssoner på 10 meter.  Det er viktig at de som utfører 
arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelsen.  Melding om funn skal 
straks sendes til fylkeskommunens kulturavdeling, jfr. lov om kulturminner § 8, annet 
ledd. 

 
Anne Braastad Lie tiltrådte. 
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