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RS 54/20 Orientering frå administrasjonen
RS 55/20 Svar på søknad om løyve til løypekøyring og mindre
vegetasjonsrydding i Hæstad Naturreservat
RS 56/20 Søknad om løyve til tiltak gbnr 38/42/34
RS 57/20 Svar på søknad om fornying av næringsløyve, Fyresdal Tre
as
RS 58/20 Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjons- og
slamtømingsordninga - Momraksvegen 131 28/17
RS 59/20 Ny veg til , dispensasjon frå reguleringsplan for Øvre
Stuvestøyl gnr/bnr 26/9
RS 60/20 Motorferdsel i utmark - svar på søknad, Arild Andersen
RS 61/20 Renovasjon - svar på søknad om dispensasjon for fritak /
endring av abonnement - Gullbjørgdalen
RS 62/20 Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga
gbnr. 43/19
RS 63/20 Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga
gbnr. 43/29
RS 64/20 Svar på søknad om dispensasjon frå renovasjonsordninga Fjellgardsvegen 710 79/4

PS 16/20 Søknad om løyve til å nytte snoskuter i samband med øving,
Fyresdal Røde Kors
Innstilling frå rådmannen:
Med heimel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og Forskrift for bruk av motorkøyretøy
i utmark og på islagde vassdrag §6 får Fyresdal Røde Kors løyve til å nytte inntil tre
snoskuterar i samband med øving i perioden veke 10 til veke 15 i 2020. Løyvet gjeld ein tur mot
Nutevatn og Nystøyl, og ein tur mot Grånbudalen. Det vert sett vilkår om at personell og
snoskuterar skal vere synleg merka/uniformera, og at ein trekkjer seg ut av området om ein
skulle møte villrein under øvinga. Det skal sendast ein enkel rapport på mail til Fyresdal
Kommune når øvinga er gjennomført.
Handsaming i Hovudutval for plan og miljø - 10.03.2020
Tillegg til innstilling frå Arbeiderpartiet v/ Liv Nærum:
Forutsetting at det innhentast tillatelse frå grunneigar.
Ved avstemming blei tillegg til innstilling samrøystes vedteke.

Vedtak i Hovudutval for plan og miljø - 10.03.2020
Med heimel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, og Forskrift for bruk av motorkøyretøy
i utmark og på islagde vassdrag §6 får Fyresdal Røde Kors løyve til å nytte inntil tre
snoskuterar i samband med øving i perioden veke 10 til veke 15 i 2020. Løyvet gjeld ein tur mot
Nutevatn og Nystøyl, og ein tur mot Grånbudalen. Det vert sett vilkår om at personell og
snoskuterar skal vere synleg merka/uniformera, og at ein trekkjer seg ut av området om ein
skulle møte villrein under øvinga. Det skal sendast ein enkel rapport på mail til Fyresdal
Kommune når øvinga er gjennomført.
Forutsetting at det innhentast tillatelse frå grunneigar.

PS 17/20 Ny sakshandsaming av søknad om konsesjon ved
overtaking av Vik Midtbø - gbnr 2/2,4 og 6
Innstilling I frå rådmannen:
Hovudutval for plan og miljø gjev Knut Harald Hegglid konsesjon for erverv av Vik Midtbø gb.nr.
2/2,4 og 6. Føremålet med ervervet er tilleggsareal til Jopperud 8/4 m.fl.
Søkjaren er godt skikka til å drive eigedomen og ervervet er ei driftsmessig god løysing. Det vil
styrke næringsgrunnlaget til søkjar og ervervet er positivt for ei god utnytting av ressursar og for
kulturlandskapet.
Som eit vilkår for ervervet vert det set krav om 5 års samanhengande personleg buplikt. Denne
buplikta kan oppfyllast ved å bu på Jopperud 8/4, der søkjar no bur. Av omsyn til busetnaden
vert det òg sett krav om evigvarande upersonleg buplikt innan 1 år på Vik Midtbø om søkjar
ikkje sjølv vel å fylle den personlege buplikta si der. Den evigvarande upersonlege buplikta
gjeld så lenge søkar har tinglyst heimel til eigedomen.
Vedtaket er gjort etter heimel i konsesjonslova §9 og 11 av 28.nov 2003 delegasjon frå
Landbruks- og matdepartementet til kommunane og delegasjon frå Fyresdal kommune.
Innstilling II frå rådmannen:
Hovudutval for plan og miljø avslår Knut Harald Hegglid sin søknad om konsesjon for erverv av
Vik Midtbø gb.nr 2/2,4 og 6 med det føremål å nytte eigedomen som tilleggsareal til sin
eigedom Jopperud 8/4 m.fl. Dette grunngjevast med at omsynet til framtidig busetjing og
ressursforvalting er best ivareteke om Vik Midtbø fortsatt er ein eigen driftseining.
Vedtaket er gjort etter heimel i konsesjonslova §9 av 28.nov 2003 delegasjon frå Landbruks- og
matdepartementet til kommunane og delegasjon frå Fyresdal kommune.

Handsaming i Hovudutval for plan og miljø - 10.03.2020
Røysting mellom innstilling I og innstilling 2 frå rådmannen.
4 røyster for innstilling II og 1 røyst for innstilling I.
Vedtak i Hovudutval for plan og miljø - 10.03.2020
Hovudutval for plan og miljø avslår Knut Harald Hegglid sin søknad om konsesjon for erverv av
Vik Midtbø gb.nr 2/2,4 og 6 med det føremål å nytte eigedomen som tilleggsareal til sin
eigedom Jopperud 8/4 m.fl. Dette grunngjevast med at omsynet til framtidig busetjing og
ressursforvalting er best ivareteke om Vik Midtbø fortsatt er ein eigen driftseining.

Vedtaket er gjort etter heimel i konsesjonslova §9 av 28.nov 2003 delegasjon frå Landbruks- og
matdepartementet til kommunane og delegasjon frå Fyresdal kommune.

PS 18/20 Klage på vedtak, byggesak Aaslandsjordet 60/3
Innstilling frå rådmannen:
Ein kan ikkje sjå at det har kome nye moment i saka som tilsei at ein skal endre delegert vedtak
nr 236/19. Klaga blir ikkje teke til fylgje, og delegert vedtak nr 236/19 blir oppretthalden.
Klaga blir sendt til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endeleg avgjerd.
Handsaming i Hovudutval for plan og miljø - 10.03.2020
Samrøystes i samsvar med innstilling frå rådmannen.
Vedtak i Hovudutval for plan og miljø - 10.03.2020
Ein kan ikkje sjå at det har kome nye moment i saka som tilsei at ein skal endre delegert vedtak
nr 236/19. Klaga blir ikkje teke til fylgje, og delegert vedtak nr 236/19 blir oppretthalden.
Klaga blir sendt til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for endeleg avgjerd.

PS 19/20 Søknad om grenseendring - gbnr 17/139 og 17/151
Innstilling frå rådmannen:
Det vert gjort om på vedtak om deling i PM-sak 13/20 ved at grensene for Kviteflog inkluderer
skravert raudt område i nord og fylgjer blå line i sør.
Handsaming i Hovudutval for plan og miljø - 10.03.2020
Nytt forslag frå medlemmene i Hovudutval for plan og miljø:
Hovudutval for plan og miljø er einig i at raudt skravert område i nord vert inkludert i
Kviteflogstykket.
Når det gjeld grenseendring i sør synt med blå strek, vil utvalet avslå dette då ein finn at det er i
strid med reguleringsplan for Kjeddingsteinen, jf. § 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan og
tiltak etter § 20-1 fyrste ledd, bokstav m, ved at vegområde vert dela frå. Når det gjeld denne
grensa vil vedtak i PM-sak 13/20 gjelde.
Ved avstemming blei nytt forslag samrøystes vedteke.
Vedtak i Hovudutval for plan og miljø - 10.03.2020
Hovudutval for plan og miljø er einig i at raudt skravert område i nord vert inkludert i
Kviteflogstykket.
Når det gjeld grenseendring i sør synt med blå strek, vil utvalet avslå dette då ein finn at det er i
strid med reguleringsplan for Kjeddingsteinen, jf. § 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan og

tiltak etter § 20-1 fyrste ledd, bokstav m, ved at vegområde vert dela frå. Når det gjeld denne
grensa vil vedtak i PM-sak 13/20 gjelde.

