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Ole Hageløkken (AP) foreslo alternativ 2: 
«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 
Sørlia hyttegrend, pkt. 1.9 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon slik at 
konkret søknad mottatt 10.1.2019 (arkivsak 181812-2), om tiltak på gnr/bnr/fnr 9/19/2, kan 
aksepteres behandlet selv om omsøkte tiltak ikke er i tråd med utbyggingsplanen hjemlet i 
pkt. 1.9 i reguleringsbestemmelsene. 
 
Dispensasjon innvilges med vilkår om at punktfestet ved en eventuell innvilgelse av 
byggesaken ansees som ferdig utbygd. Ytterligere tilbygg aksepteres ikke. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 
 
John Halvor Midtmageli (SP) foreslo alternativ 1: 
«Med henvisning til § 19 i Pbl gis det ikke dispensasjon da kommunen vurderer fordelen ved å 
gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene». 
 
Rådmannens forslag til Alternativ 2 ble vedtatt med 5 stemmer ( AP 2, H 2, KrF 1) mot 2 
stemmer (SP). 
 
Vedtak i Planutvalget: 
Alternativ 2: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan for 
Sørlia hyttegrend, pkt. 1.9 slik at byggesaken kan behandles. Det innvilges dispensasjon slik at 
konkret søknad mottatt 10.1.2019 (arkivsak 181812-2), om tiltak på gnr/bnr/fnr 9/19/2, kan 
aksepteres behandlet selv om omsøkte tiltak ikke er i tråd med utbyggingsplanen hjemlet i 
pkt. 1.9 i reguleringsbestemmelsene. 
 
Dispensasjon innvilges med vilkår om at punktfestet ved en eventuell innvilgelse av 
byggesaken ansees som ferdig utbygd. Ytterligere tilbygg aksepteres ikke. 
 
Hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. I tillegg er fordelene ved å gi dispensasjon 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 


