
Deres ref.:  

Bergen 28. november 2019 

SØKNAD OM DISPENSASJON GR/BR.NR. 130 / 69.  

HAFJELL MASKIN, LÅGENVEIEN  

På vegne av tiltakshaver Hafjell Maskin AS søkes det herved om dispensasjon fra byggeforbudet 100 m fra 
Lågen og kravet om reguleringsplan.  

Dispensasjonssøknaden gjelder i forbindelse med søknad om tillatelse til å sette opp en lagerhall på Gbr.nr. 
130/69 innsendt 24.10.2019. 

Grunner til dispensasjon 

Lagerhallen skal kun brukes til lagring av strøsand til vintervedlikehold av kommunale veier. Dette medfører 
ingen forurensningsfare. Sanden som kommunen selv kjøper inn er 2-6, helt ren og uten finstoff.  

Hallen er plassert minimum 60 meter fra lågen. 

Gjeldene avtale om vintervedlikehold er for 4 år. Dersom det er behov for hallen i en ny periode etter det kan 
det søkes om fornying av tillatelsen. 

Eiendommen ligger i område avsatt til industri i Kommuneplanens arealdel. 

Det er avklart med NVE at dette er et F1 tiltak når det gjelder konsekvens ved flom. Hallen kan demonteres 
på en dag hvis den skulle komme i konflikt med fremtidige planer eller andre forhold. 

Vedlagte bilde viser høyeste vannstand under flommen i 1995 som er det høyeste i nyere tid. Plassen for 
omsøkt hall ligger 2,5 meter høyere en saghuset på bildet. Hvis flommen noensinne skulle komme så høyt er 
det helt andre problemer en denne hallen som vil gjøre seg gjeldende. 

Fordelene ved å gi dispensasjon er at tiltaket medfører effektiv drift av vintervedlikehold av kommunale veier. 

Vi kan ikke se at tiltaket medfører ulemper for noen. 

Tiltaket er nabovarslet det er ikke mottatt merknader til dette. 

Tiltaket strider ikke mot intensjonen bak bestemmelsene i kommuneplanen. Bestemmelsen om 100 meters 
avstand til Lågen er i det alt vesentlige på grunn av flomfaren og det er ikke aktuelt her. Plankravet bør det 
kunne gis dispensasjon fra til et så enkelt tiltak. 

Vi håper med dette at dispensasjon kan gis. 

Med hilsen 
Ing. K. Dømbe 

Ketil Dømbe 
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