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PS 35/19 Referatsaker
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2019
Referatsaker tas til etterretning.
Vedtak
Referatsaker tas til etterretning.

RS 17/19 Høring - Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) om
brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser
RS 18/19 Høring - endringer i LVKs vedtekter og kontingentgrunnlag
RS 19/19 Høringsbrev til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag
RS 20/19 Supplerende vern fase I - ber om innspill i forbindelse med konkretisering av
konkrete områder
RS 21/19 Klagesaksbehandling - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av
tomt og oppføring av fritidsbolig - uthus - Midtre Gauldal 24/1
RS 22/19 Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø - Os kommune - Varsel om
oppstart av planarbeid - Høring av forslag til planprogram
RS 23/19 Tildelingsbrev kommunale Smil-midler 2019 (Spesielle miljøtiltak i jordbruket)
RS 24/19 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for
Solemsvollen hytteområde - oppføring av anneks - gbnr 73/19

PS 36/19 Dispensasjonsbehandling - søknad om bruksendring fra våningshus
til fritidsbolig - gbnr 181/11 og 181/19
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Enodd for
bruksendring av bolighus til fritidsbolig på eiendommene gbnr. 181/11 og 181/19.
Vedtaket begrunnes med at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene og
at innvilgelse av dispensasjon vil sette planen vesentlig til side.

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Enodd for
bruksendring av bolighus til fritidsbolig på eiendommene gbnr. 181/11 og 181/19.
Vedtaket begrunnes med at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene og
at innvilgelse av dispensasjon vil sette planen vesentlig til side.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.

PS 37/19 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - etablering av ny landbruksveg - gbnr 25/1
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av
omsøkt adkomstveg til eiendommen gbnr. 25/1 med tilhørende planovergang under Rørosbanen.
Vedtaket begrunnes med at dispensasjonen ikke setter planen vesentlig til side og at fordelene
ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.
Det stilles følgende vilkår:
 Dagens vegtrase blir tilbakeført til dyrket mark innen utgangen av 2020.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av
omsøkt adkomstveg til eiendommen gbnr. 25/1 med tilhørende planovergang under Rørosbanen.
Vedtaket begrunnes med at dispensasjonen ikke setter planen vesentlig til side og at fordelene
ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.
Det stilles følgende vilkår:

•

Dagens vegtrase blir tilbakeført til dyrket mark innen utgangen av 2020.

PS 38/19 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel LNF-sone 1 - oppføring av frittliggende bygning
(lager) - Vindstaden, 7288 Soknedal - gbnr 99/4
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune innvilger dispensasjon for oppføring av omsøkt stabbur på
eiendommen gbnr. 99/4.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at fordelene
ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene og at planen ikke settes vesentlig til
side.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune innvilger dispensasjon for oppføring av omsøkt stabbur på
eiendommen gbnr. 99/4.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og begrunnes med at fordelene
ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene og at planen ikke settes vesentlig til
side.

PS 39/19 Vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV m/belter Johan Buskland
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Forskrift om motorferdsel i utmark § 6 og i samsvar med søknaden, gir Midtre
Gauldal kommune Solfrid, Johan og Camilla Buskland samt Knut Berntsen, Soknedal tillatelse
til kjøring med ATV med belter og reg.nr.: DZ 2672, og snøscooter på snødekt mark til hytte
ved Gynnildvollen i trase nr. 27/28. Tillatelsen gjelder transport av bagasje og utstyr og
transport av ved til hytte 79/36. I tillegg kan Johan Buskland bruke dette løyvet i forbindelse
med transport til hytter/setervoller i Soknedal grunneierlagssone 1 i forbindelse med
snekkerarbeid på vegne av grunneier.
Kommunen har vurdert omsøkte transportformål til å omfatte et særlig behov som ikke er
turkjøring, og har vurdert at transportbehovet ikke vil medføre vesentlig skade og ulempe i
forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.

•
•
•

Det skal føres kjørebok over antall turer.
Tillatelsen gjelder til 1.5.2019, men kjøring er ikke tillatt i følgende tidsrom:
Privat grunn/Statens grunn nord for Gaula fra 5. mai til 1. okt.
Statens grunn, og resten av Midtre Gauldal fra 15. april evt. 3. påskedag til 1. okt.
Det kan ikke kjøres med snøscooter og ATV m/belter samtidig til samme hytte.

Turene føres på samme kjørebok som benyttes for snøscooter. Løyve nr. 708/16 skal innleveres.
All kjøring skal utføres aktsomt og hensynsfullt. Grunneiers/brukers tillatelse til motorisert
ferdsel må innhentes av transportøren dersom slik tillatelse kreves. Etter motorferdselsloven §
12 kan overtredelse av loven eller forskriftene medføre straffeansvar.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Med hjemmel i Forskrift om motorferdsel i utmark § 6 og i samsvar med søknaden, gir Midtre
Gauldal kommune Solfrid, Johan og Camilla Buskland samt Knut Berntsen, Soknedal tillatelse
til kjøring med ATV med belter og reg.nr.: DZ 2672, og snøscooter på snødekt mark til hytte
ved Gynnildvollen i trase nr. 27/28. Tillatelsen gjelder transport av bagasje og utstyr og
transport av ved til hytte 79/36. I tillegg kan Johan Buskland bruke dette løyvet i forbindelse
med transport til hytter/setervoller i Soknedal grunneierlagssone 1 i forbindelse med
snekkerarbeid på vegne av grunneier.
Kommunen har vurdert omsøkte transportformål til å omfatte et særlig behov som ikke er
turkjøring, og har vurdert at transportbehovet ikke vil medføre vesentlig skade og ulempe i
forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.
•
•
•

Det skal føres kjørebok over antall turer.
Tillatelsen gjelder til 1.5.2019, men kjøring er ikke tillatt i følgende tidsrom:
Privat grunn/Statens grunn nord for Gaula fra 5. mai til 1. okt.
Statens grunn, og resten av Midtre Gauldal fra 15. april evt. 3. påskedag til 1. okt.
Det kan ikke kjøres med snøscooter og ATV m/belter samtidig til samme hytte.

Turene føres på samme kjørebok som benyttes for snøscooter. Løyve nr. 708/16 skal innleveres.
All kjøring skal utføres aktsomt og hensynsfullt. Grunneiers/brukers tillatelse til motorisert
ferdsel må innhentes av transportøren dersom slik tillatelse kreves. Etter motorferdselsloven §
12 kan overtredelse av loven eller forskriftene medføre straffeansvar.
DENNE TILLATELSEN SKAL MEDBRINGES UNDER KJØRING OG FOREVISESE PÅ
FORLANGENDE FRA KONTROLLMYNDIGHET.

PS 40/19 Vedtak om motorferdsel i utmark og vassdrag - snøscooter og 6hjuling med belter - Svein Andersen
Rådmannens innstilling

Med hjemmel i Forskrift om motorferdsel i utmark § 6 i samsvar med søknaden, gir Midtre
Gauldal kommune Svein Andersen m.fl., Støren tillatelse til kjøring med ATV med belter og
snøscooter på snødekt mark etter trase nr. 1, evt. fra Løkken gård på Rognes til hytte ved
Tildertjønna. Tillatelsen gjelder transport av bagasje og utstyr og transport av ved til hytte på
andel av eiendommen gbnr 3/63.
Kommunen har vurdert omsøkte transportformål til å omfatte et særlig behov som ikke er
turkjøring, og har vurdert at transportbehovet ikke vil medføre vesentlig skade og ulempe i
forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.
•
•
•

Det skal føres kjørebok over antall turer.
Tillatelsen gjelder til 4.5.2019, men kjøring er ikke tillatt i følgende tidsrom:
Privat grunn/Statens grunn nord for Gaula fra 5. mai til 1. okt.
Statens grunn, og resten av Midtre Gauldal fra 15. april evt. 3. påskedag til 1. okt.
Det kan ikke kjøres med snøscooter og ATV m/belter samtidig til samme hytte.

Turene føres på samme kjørebok som benyttes for snøscooter. Løyve nr. 386/16 skal innleveres.
All kjøring skal utføres aktsomt og hensynsfullt. Grunneiers/brukers tillatelse til motorisert
ferdsel må innhentes av transportøren dersom slik tillatelse kreves. Etter motorferdselsloven §
12 kan overtredelse av loven eller forskriftene medføre straffeansvar.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Med hjemmel i Forskrift om motorferdsel i utmark § 6 i samsvar med søknaden, gir Midtre
Gauldal kommune Svein Andersen m.fl., Støren tillatelse til kjøring med ATV med belter og
snøscooter på snødekt mark etter trase nr. 1, evt. fra Løkken gård på Rognes til hytte ved
Tildertjønna. Tillatelsen gjelder transport av bagasje og utstyr og transport av ved til hytte på
andel av eiendommen gbnr 3/63.
Kommunen har vurdert omsøkte transportformål til å omfatte et særlig behov som ikke er
turkjøring, og har vurdert at transportbehovet ikke vil medføre vesentlig skade og ulempe i
forhold til naturmiljøet og andre brukergrupper.
•
•
•

Det skal føres kjørebok over antall turer.
Tillatelsen gjelder til 4.5.2019, men kjøring er ikke tillatt i følgende tidsrom:
Privat grunn/Statens grunn nord for Gaula fra 5. mai til 1. okt.
Statens grunn, og resten av Midtre Gauldal fra 15. april evt. 3. påskedag til 1. okt.
Det kan ikke kjøres med snøscooter og ATV m/belter samtidig til samme hytte.

Turene føres på samme kjørebok som benyttes for snøscooter. Løyve nr. 386/16 skal innleveres.
All kjøring skal utføres aktsomt og hensynsfullt. Grunneiers/brukers tillatelse til motorisert
ferdsel må innhentes av transportøren dersom slik tillatelse kreves. Etter motorferdselsloven §
12 kan overtredelse av loven eller forskriftene medføre straffeansvar.

DENNE TILLATELSEN SKAL MEDBRINGES UNDER KJØRING OG FOREVISESE PÅ
FORLANGENDE FRA KONTROLLMYNDIGHET.

PS 41/19 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - firhjuls/sekshjulstrekker - Hasle Østerlie
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknaden og gir ikke tillatelse til bruk av ATV for transport av
materialer fram til hytte gbnr 26/38 fra parkeringsplass på setervegen til Røsbjørgvollen som
omsøkt på barmark med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3, og tilhørende
nasjonale forskrift § 6.
Dette begrunnes med at transporten av materialene kan utføres med snøscooter på gjeldende
løyve på snødekt mark.
Kommunen kan derfor ikke se at det foreligger et særlig behov som ikke kan dekkes på annen
måte i dette tilfellet.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune avslår søknaden og gir ikke tillatelse til bruk av ATV for transport av
materialer fram til hytte gbnr 26/38 fra parkeringsplass på setervegen til Røsbjørgvollen som
omsøkt på barmark med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 3, og tilhørende
nasjonale forskrift § 6.
Dette begrunnes med at transporten av materialene kan utføres med snøscooter på gjeldende
løyve på snødekt mark.
Kommunen kan derfor ikke se at det foreligger et særlig behov som ikke kan dekkes på annen
måte i dette tilfellet.

PS 42/19 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra
kommunedelplan Støren - rassikringstiltak - gbnr 45/301
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra reguleringsplanen Soknesmoen og
Spjelddalen for etablering av omsøkt rassikringstiltak.
Vedtaket begrunnes med at dispensasjonen ikke setter planen vesentlig til side og at fordelene
med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Vedtaket er fattet i medhold av pbl. §19-2.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune vedtar å gi dispensasjon fra reguleringsplanen Soknesmoen og
Spjelddalen for etablering av omsøkt rassikringstiltak.
Vedtaket begrunnes med at dispensasjonen ikke setter planen vesentlig til side og at fordelene
med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Vedtaket er fattet i medhold av pbl. §19-2.

PS 43/19 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan - oppføring av garasje til bolig - gbnr 81/33
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår søknad om dispensasjon for oppføring av omsøkt garasje på
eiendommen gbnr. 81/33.
Vedtaket begrunnes med at fordelene ved å innvilge dispensasjon ikke er klart større enn
ulempene og at innvilgelse av dispensasjon vil sette planen vesentlig til side.
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 19-2.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2019
Vinsnesbakk (BFL) fremmet alternativ innstilling:
Saken utsettes for befaring.
Alternativ innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Saken utsettes for befaring.

PS 44/19 Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - ATV - Magnar
Rostad
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune innvilger søknaden og gir søkerne Magnar og Odd Arild Rostad,
Støren tillatelse til å frakte båt med ATV og båthenger mellom veg, båtnaust og vannkant på

Samsjøen når sjøen er nedtappet som beskrevet i søknaden med hjemmel i Nasjonal forskrift for
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 6.
Det skal kjøres på en slik måte at det settes minst mulig spor.
Kommunen har vurdert at søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og
som ikke kan dekkes på annen måte.
Transportbehovet er vurdert til ikke å gi særlige skader og ulemper i forhold til naturmiljøet.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune innvilger søknaden og gir søkerne Magnar og Odd Arild Rostad,
Støren tillatelse til å frakte båt med ATV og båthenger mellom veg, båtnaust og vannkant på
Samsjøen når sjøen er nedtappet som beskrevet i søknaden med hjemmel i Nasjonal forskrift for
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 6.
Det skal kjøres på en slik måte at det settes minst mulig spor.
Kommunen har vurdert at søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og
som ikke kan dekkes på annen måte.
Transportbehovet er vurdert til ikke å gi særlige skader og ulemper i forhold til naturmiljøet.

PS 45/19 5027_2018001_Rp_E6_Ulsberg_Vindåsliene_1gangsbehandling
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø vedtar at reguleringsplanen for Ulsberg – Vindåsliene, østlig
trasé (planID: 5027 2018001) sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Det settes som vilkår at følgende punkter endres:
 PlanID for Detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene av 2016 i planbeskrivelsens
kap 3.4.2 endres til planID 2015002
 Planbestemmelse pkt 3.1.4 underpunkt (5) endres til: Etter endt deponivirksomhet skal
arealet benyttes til landbruk.
 Planbestemmelsene 4.2.1, 4.3.1 og 5.1.1 utbedres med underpunkt som klargjør hvilke
inngrep som kan tillates
 Planbestemmelsenes punkt 2.6 utvides med følgende underpunkt 4: Fem år etter at
veianlegget er tatt i bruk skal funksjonaliteten til viltkryssinger evalueres. Evalueringen
skal foretas av en fagkyndig og i samråd med kommunal viltmyndighet. Konklusjonen i
evalueringen gjøres bindende for eventuelle tiltak som må gjennomføres for å holde
påkjørselshyppigheten på samme nivå eller lavere som før realisering av veganlegget. I
evalueringen skal både viltpåkjørsler på bane og veg legges til grunn i hele
planområdets utstrekning.
 Planbestemmelsenes punkt 5.1.3.1 utvides med følgende underpunkt 5: Underganger for
lokalveg skal minimum ha en fri høyde på 5 meter.

 Plankartet endres ved at arealer innklemt mellom Dovrebanen og Igla avsettes til
grønnstruktur, samt at det etableres grønnstruktur i plankartet for eksiterende utbredelse
av kantskog på Iglas vestside.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.
Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utvalg for Næring, plan og miljø vedtar at reguleringsplanen for Ulsberg – Vindåsliene, østlig
trasé (planID: 5027 2018001) sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Det settes som vilkår at følgende punkter endres:
 PlanID for Detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene av 2016 i planbeskrivelsens
kap 3.4.2 endres til planID 2015002
 Planbestemmelse pkt 3.1.4 underpunkt (5) endres til: Etter endt deponivirksomhet skal
arealet benyttes til landbruk.
 Planbestemmelsene 4.2.1, 4.3.1 og 5.1.1 utbedres med underpunkt som klargjør hvilke
inngrep som kan tillates
 Planbestemmelsenes punkt 2.6 utvides med følgende underpunkt 4: Fem år etter at
veianlegget er tatt i bruk skal funksjonaliteten til viltkryssinger evalueres. Evalueringen
skal foretas av en fagkyndig og i samråd med kommunal viltmyndighet. Konklusjonen i
evalueringen gjøres bindende for eventuelle tiltak som må gjennomføres for å holde
påkjørselshyppigheten på samme nivå eller lavere som før realisering av veganlegget. I
evalueringen skal både viltpåkjørsler på bane og veg legges til grunn i hele
planområdets utstrekning.
 Planbestemmelsenes punkt 5.1.3.1 utvides med følgende underpunkt 5: Underganger for
lokalveg skal minimum ha en fri høyde på 5 meter.
 Plankartet endres ved at arealer innklemt mellom Dovrebanen og Igla avsettes til
grønnstruktur, samt at det etableres grønnstruktur i plankartet for eksiterende utbredelse
av kantskog på Iglas vestside.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

PS 46/19 Klagebehandling - Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel - gbnr 130/56
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune avslår klage på vedtak PS 174/17 datert 04.12.2017 fremsatt av
Thomas Gundersen v. Bjerkan Stav Advokatfirma på vegne av Jardar Helland datert
21.12.2017. Avslaget begrunnes med at det ikke har kommet inn nye opplysninger eller
foreligger saksbehandlingsfeil som skulle tilsi endret utfall.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 10.09.2018
Lars Emil Hov var ikke til stede under behandlingen av saken.
Svein Fløttum (SP) fremmet følgende alternative forslag:
«Saken utsettes til jurist/virksomhetsoppfølger er ansatt og fått sett på saka.».
Alternativt forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Utvalgsleder brukte sin dobbeltstemme.
Vedtak
«Saken utsettes til jurist/virksomhetsoppfølger er ansatt og fått sett på saka.».

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2019
Rådmannens innstilling vedtatt med fem mot én stemme.
Vedtak
Midtre Gauldal kommune avslår klage på vedtak PS 174/17 datert 04.12.2017 fremsatt av
Thomas Gundersen v. Bjerkan Stav Advokatfirma på vegne av Jardar Helland datert
21.12.2017. Avslaget begrunnes med at det ikke har kommet inn nye opplysninger eller
foreligger saksbehandlingsfeil som skulle tilsi endret utfall.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9.

PS 47/19 Dispensasjon fra kommunedelplan Støren for oppføring av
påbygg/tilbygg på bolighus - gbnr 46/37, Liøya 6A
Rådmannens innstilling
Utvalget bør gi midlertidig dispensasjon etter pbl § 19-2 med begrunnelsen at fordelene ved å gi
dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Forslag til vedtak
Næring, plan og miljø utvalget gir dispensasjon fra bestemmelsen for areal BF2 i
kommunedelplan Støren. Dispensasjon er midlertidig og tiltaket må være matrikkelført senest
innen 1.1.2021.
Vedtak fattes etter pbl § 19-2 med begrunnelse at midlertidig tiltak kan gjennomføres mens de
varige intensjonene i kommunedelplan opprettholdes. Fordelene ved å gi dispensasjon er klart
større enn ulempene.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2019
Rognes (AP) fremmet alternativ innstilling:
Næring, plan og miljø utvalget gir rådmannen fullmakt til å fatte delegert positivt vedtak i denne
saken. Begrunnelsen er at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering.
Alternativ innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Næring, plan og miljø utvalget gir rådmannen fullmakt til å fatte delegert positivt vedtak i denne
saken. Begrunnelsen er at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en
samlet vurdering.

