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Midlertidig dispensasjon for plassering av brakkerigg 

Saksbehandler:  Solveig Viste Saksnr.:  16/02835 
Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 9/19 07.03.2019 
2 Formannskapet 11/19 13.03.2019 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 07.03.2019: 
Votering: Rådmannens innstilling ble tiltrådt 7-2 (FrP, SV). 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs innstilling 07.03.2019: 
1. Det gis midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i forbindelse med 

utbygging av studentboliger i Skogveien. Formålet «Friområde» sør for Utveien 
kan benyttes til formål «Midlertidig anleggsområde» for plassering av en 
administrativ brakkerigg i inntil 3 år.  
 

2. Dispensasjonen gis på vilkår av at:  
 

a) Området skal etter endt anleggsperiode, tilbakeføres til dagens formål 
«Friområde». Tilbakeføringen/istandsettingen skal skje omgående etter 
anleggsperiodens slutt og senest en måned etter siste midlertidig 
brukstillatelse. Tiltakshaver er ansvarlig for istandsettingen. Friområdet skal 
tilbakeføres med en bedre standard enn dagens. Det skal utarbeides en plan 
for istandsetting av friområdet i dialog med naboer, velforening, NMBU og 
studentskipnaden. Planen skal godkjennes administrativt av kommunen.  

b) Adkomst til Åsmåsan og Ramlapinnen sikres for brukerne i området. Det 
legges til rette for ny adkomst til Åsmåsan og Ramlapinnen i anleggsperioden 
der det evt. er behov for det. Adkomsten merkes tydelig, og sikres gjennom 
hele anleggsperioden. Merkingen er av en slik utforming og kvalitet at den har 
varighet utover anleggsperioden. 

c) Ramlapinnen oppgraderes med gapahuk og bålplass før friområdet 
omdisponeres til midlertidig anleggsområde. Dette for at Ramlapinnen i 
anleggsperioden delvis kan erstatte det midlertidig omdisponerte friområde og 
for å bedre det samlede tilbudet til beboerne i området etter at 
studentboligene er tatt i bruk. 
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Vibeke Berggård 
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