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  Møteprotokoll 

Utvalg: Utvalg for miljø, teknikk og landbruk 

Møtested: Kommunehuset - Kommunestyresalen 

Dato: 14.06.2019 

Tidspunkt: 09:00 - 14:30 

 

 

Til stede:    
Navn Funksjon Medl. Varamedlem for 
Eli Krogstad Leder HV  
Jan Arve Nyberg Medlem HV  
Arve Withbro Medlem AP  
Bjørn Inge Haugset Varamedlem HV Grete Heidi Ingul Rønning 
Siv Kristin Remetun Lånke Medlem SP  
Per Arild Torsen Medlem KRF  
Janne Midtli Eggan Varamedlem SP Knut Hårstad 

 

Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Lill Hemmingsen Bøe Ass. rådmann 
Anita Meland Samuelsen Planrådgiver 

 

Merknad i møte: 
Eventuelt:  

Arbeidet med planen for snøskuter er enda under arbeid. Dette legges fram ved et senere tidspunkt.  

 
 

 

Møteprotokollen er godkjent i møte 
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Utvalg for miljø, teknikk og landbruks behandling av sak 22/2019 i møte den 14.06.2019: 

Forslag 

Per Arild Torsen fremmet følgende forslag: 

Tomt T4 og T24 tas ut, da begge tomtene er for bløte og ligger for nært myra. Det vises også til Nibios- 
kartleggingen.  

Planforslaget for 20015002 Ånegga, delplan Stamnesbrekkenget legges ut på høring. 

 

Bjørn Inge Haugset fremmet følgende forslag: 

Forslag til endringer i bestemmelsene: 

2.5 Hovedbygning med oppstuggu kan oppføres på tomtene T6-T11 og T30. Største tillatte mønehøyde 
for hytter med oppstuggu er 7,5m over gjennomsnittlig planert terreng, der oppstuggu maksimalt kan 
utgjøre 30% av hovedetasjenes BYA. For hytte uten oppstuggu er største mønehøyde  6,0m over 
gjennomsnittlig planert terreng.  

2.6 Terrasser med ferdig golv mer enn 80 cm over gjennomsnittlig planert terreng tillates ikke. Alle 
åpninger under bygg inkl. terrasser må tettes, slik at beitedyr ikke kan komme under.  

2.9 Dreneringsgrøfter/avskjæringsgrøfter må lukkes og stedlig vegetasjonsdekke legges over.  

 

Behandling 

Utvalget befarte området før behandlingen. 

4 stemte for Per Arild Torsens forslag, 3 stemte imot.  

Enstemmig som forslag fremmet av Bjørn Inge Haugset. 

  

Vedtak 

Tomt T4 og T24 tas ut, da begge tomtene er for bløte og ligger for nært myra. Det vises også til Nibios- 
kartleggingen.  

Planforslaget for 20015002 Ånegga, delplan Stamnesbrekkenget legges ut på høring. 

  

Endringer i bestemmelsene: 

2.5 Hovedbygning med oppstuggu kan oppføres på tomtene T6-T11 og T30. Største tillatte mønehøyde 
for hytter med oppstuggu er 7,5m over gjennomsnittlig planert terreng, der oppstuggu maksimalt kan 
utgjøre 30% av hovedetasjenes BYA. For hytte uten oppstuggu er største mønehøyde  6,0m over 
gjennomsnittlig planert terreng.  
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2.6 Terrasser med ferdig golv mer enn 80 cm over gjennomsnittlig planert terreng tillates ikke. Alle 
åpninger under bygg inkl. terrasser må tettes, slik at beitedyr ikke kan komme under.  

2.9 Dreneringsgrøfter/avskjæringsgrøfter må lukkes og stedlig vegetasjonsdekke legges over. 

 


