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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 04.12.2017 Tid: 16:00 – 16:40 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Marianne Wethal   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande FO  

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Leif Aspevoll  Elsa Lill P Strande 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Anne Helene Sandum 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef, Gunn Edvardsen. Leder Miljø- og areal, Heidi 

Skagnæs og avdelingsleder Byggesak, Arne Hellum. 

 

Merknader  HMA møte 15.01.18 - Oppstart kl. 12:00 (Oppmøte 

Rådhuset). Befaring til Lamoen og Averøya. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 78/17, 21/17 

til og med sak  83/17, 22/17 

 

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Arne Broberg (sign) Arnfinn Baksvær (sign) Anders Braaten (sign) 

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

21/17 17/4755   

 Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 

04.12.2017  

 

 

22/17 17/4755   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning den 04.12.2017  

 

 

78/17 15/5449   

 415 Detaljregulering Sagaveien 56 - 2. gangsbehandling  

 

 

79/17 17/2721   

 0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag til 

planprogram  

 

 

80/17 14/1842   

 Gnr/bnr 1/42 - Averøya - Oppfylling/heving av landbruksareal  

 

 

81/17 16/5628   

 Saksframlegg vegtiltak Gnr/bnr 29/5 med flere - Ultvetveien 58 med flere 

 

 

82/17 17/3078   

 Klage - Tilbygg til bolig Gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A 

 

 

83/17 17/3833   

 Konsesjon på Stiksrud Søndre Gnr/bnr 109/2  
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21/17   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 04.12.2017  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

Delegerte vedtak 
 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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22/17   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 04.12.2017  

 

Vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

 



  

Side 5 av 13 

 

78/17   

415 Detaljregulering Sagaveien 56 - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_415 Detaljregulering Sagaveien 56 vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-Busterud (vedtatt 22.02.1990), som 

blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

3. Videre fortausløsning i Sagaveien øst for krysset med Fossekallveien sikres i plan 430 

Krokenveien  23 og 40 a. Dette tas inn som et innspill til plan 430. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_415 Detaljregulering Sagaveien 56 vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-Busterud (vedtatt 22.02.1990), som 

blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

3. Videre fortausløsning i Sagaveien øst for krysset med Fossekallveien sikres i plan 430 

Krokenveien  23 og 40 a. Dette tas inn som et innspill til plan 430. 
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79/17   

0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag til planprogram  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

 

Behandling: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

«Saken utsettes for befaring» 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og 

legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring. 

 

2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

3. Resultat av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 
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80/17   

Gnr/bnr 1/42 - Averøya - Oppfylling/heving av landbruksareal  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

Behandling: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring» 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) forslag til utsettelse ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det gis tillatelse til oppfylling av område 1 og 2, jfr. plan- og bygningslovens § 20-3, og 

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5, med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 19-2, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen omfatter kun rene masser. 

b. Det skal være en tilfredsstillende mottakskontroll av massene, altså at det som 

et minimum skal:  

i. Føres logg over massene som deponeres (opprinnelsessted, mengde 

osv.),  

ii. Det skal foreligge nødvendig dokumentasjon på at massene er rene 

iii. Det skal tas regelmessige stikkprøvekontroller 

c. Mot Tyrifjorden skal det settes av en vegetasjonsskjerm på minimum 50 meter 

d. Det skal være etablert sedimenteringsbasseng i tilknytning til områdene, og disse 

skal vedlikeholdes og kontrolleres regelmessig. 

e. Kjøring skal kun skje innenfor følgende kjøretider: 

i. Mandag til torsdag kl 0700-1900 

ii. Fredag kl 0700-1300 

iii. Ingen kjøring lørdag, søndag eller helligdager 

f. Det gis tillatelse til et volum på inntil 222 580 m3 på område 1 og inntil 8 000 

m3 på område 2. Det tillates ikke kjørt inn ytterligere masser fra nå av 

(vedtakstidspunkt) og frem til det er omsøkt med konkret volum, og 

bygningsmyndigheten har fattet et eget vedtak om dette.  

g. Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler 

med grunneiere.  

h. Det skal foreligge en avtale med vegeier som omhandler vedlikehold av vei 

under arbeidene, istandsetting av vei og garantisum. En slik avtale skal senest 

foreligge 30. januar 2018. 

2. Det gis ikke tillatelse til dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5 for 

område 3 og 4, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Derfor avlås søknaden 

om oppfylling av område 3 og 4, med henvisning til § 20-3 i plan- og bygningsloven og 

naturmangfoldloven. 
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3. Kommunen tar sikte på å oppheve vedtak av 18.07.2007 og 07.12.2012 etter 

nydyrkingsforskriften (med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c), da 

lovanvendelsen er feil. Dette vil bli varslet i eget brev til ansvarlig søker/grunneier med 

mulighet til å uttale seg til omgjøring av vedtaket. Rådmannen følger opp dette på 

delegert myndighet. 
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81/17   

Saksframlegg vegtiltak Gnr/bnr 29/5 med flere - Ultvetveien 58 med flere 

 

Vedtak: 

 

 

Hovedutvalget viser til kommunens notat 9.1.17 (dokument 16/5628-2) med vedlegg etter 

befaring 30.11.16, til klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til kommentarer 14.5.17 fra 

Advokat Kongsvik og til rådmannens saksframlegg.    

 

1. Hovedutvalget kommer til samme konklusjon som i brev 9.1.17, at det ikke er utført 

søknadspliktige tiltak i «trasealternativ 1», jf. Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav a 

eller b. Hovedutvalget finner videre at tiltakene er i henhold til unntaksreglene i 

byggesaksforskriftens § 4-1 e) nr. 7 (tilsvarer tidligere § 4-1 d) nr. 7) og finner at tiltakene 

heller ikke utløser søknadsplikt etter retningslinjene som formannskapet vedtok 16.9.14 for 

oppfylling/massedeponi. På bakgrunn av dette, finner Hovedutvalget det ikke nødvendig å 

vurdere om de utførte tiltak trenger å fritas etter plan- og bygningslovens § 20-5 g). 

2. Utførte arbeider anses dermed ikke å være overtredelser som krever forfølging etter plan-og 

bygningslovens § 32-1. 

3. Det er ikke fattet enkeltvedtak med klageadgang, jf. Forvaltningslovens § 28. 

4. Klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye avvises med henvisning til Forvaltningslovens 

§ 28. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang på avvisningen av klagen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget viser til kommunens notat 9.1.17 (dokument 16/5628-2) med vedlegg etter 

befaring 30.11.16, til klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til kommentarer 14.5.17 fra 

Advokat Kongsvik og til rådmannens saksframlegg.    

 

1. Hovedutvalget kommer til samme konklusjon som i brev 9.1.17, at det ikke er utført 

søknadspliktige tiltak i «trasealternativ 1», jf. Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav a 

eller b. Hovedutvalget finner videre at tiltakene er i henhold til unntaksreglene i 

byggesaksforskriftens § 4-1 e) nr. 7 (tilsvarer tidligere § 4-1 d) nr. 7) og finner at tiltakene 

heller ikke utløser søknadsplikt etter retningslinjene som formannskapet vedtok 16.9.14 for 

oppfylling/massedeponi. På bakgrunn av dette, finner Hovedutvalget det ikke nødvendig å 

vurdere om de utførte tiltak trenger å fritas etter plan- og bygningslovens § 20-5 g). 

2. Utførte arbeider anses dermed ikke å være overtredelser som krever forfølging etter plan-og 

bygningslovens § 32-1. 

3. Det er ikke fattet enkeltvedtak med klageadgang, jf. Forvaltningslovens § 28. 

4. Klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye avvises med henvisning til Forvaltningslovens 

§ 28. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang på avvisningen av klagen. 
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82/17   

Klage - Tilbygg til bolig Gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A 

 

Vedtak: 

 

 

Hovedutvalget viser til sitt vedtak i sak 64/17, til delegasjonssak 586/17, til klage fra Nicolaj 

Vogter, til ansvarlig søkers kommentar til klagen og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye vesentlige momenter som 

tilsier at vedtak i sak 64/17 og i delegasjonssak nr. 586/17 bør endres. 

2. Klagen fra Nicolaj Vogter tas ikke til følge. Vedtak i sak 64/17 og delegasjonssak nr. 

586/17 opprettholdes. 

3. Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget viser til sitt vedtak i sak 64/17, til delegasjonssak 586/17, til klage fra Nicolaj 

Vogter, til ansvarlig søkers kommentar til klagen og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye vesentlige momenter som 

tilsier at vedtak i sak 64/17 og i delegasjonssak nr. 586/17 bør endres. 

2. Klagen fra Nicolaj Vogter tas ikke til følge. Vedtak i sak 64/17 og delegasjonssak nr. 

586/17 opprettholdes. 

3. Saken oversendes fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  
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83/17   

Konsesjon på Stiksrud Søndre Gnr/bnr 109/2  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune avslår søknad om konsesjon fra Håvard Norstrøm for kjøp av 

eiendommen Søndre Stiksrud, gnr. 109 bnr. 2 i Ringerike, jfr. konsesjonsloven av 28. 

november 2003, § 1 pkt. 2 og § 9 pkt. 1. Avslaget begrunnes med at den avtalte prisen 

kr. 5 500 000,- er høyere enn den pris som kan godtas i henhold til gjeldende 

retningslinjer, og således ikke er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling for landbrukseiendommer 

2. Høyeste konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 4 800 000,-. Jfr. Vedlegg 4. 

3. Dersom partene enes om en pris som ikke overstiger kr. 4 800 000,-, gis 

konsesjonssøker Håvard Norstrøm konsesjon for kjøp av eiendommen Søndre Stiksrud, 

gnr. 109 bnr. 2 i Ringerike. Det må sendes inn skriftlig bekreftelse på ny pris 

(undertegnet av selger og kjøper) før kommunen kan bekrefte at konsesjon gis. Det er 

først når søker mottar bekreftelse fra kommunen i eget brev at konsesjonen er gyldig. 

4. Dersom Håvard Norstrøm innvilges konsesjon etter pkt. 3 i vedtaket, ilegges personlig 

boplikt. Eiendommen skal tilflyttes innen 1 år etter overtakelse, og bebos av 

konsesjonssøker i 5 år sammenhengende (regnet fra registrering i Folkeregisteret).  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag p.v.a. Høyre: 

«Fremmer Rådmannens alternative forslag til vedtak. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner at det med hjemmel i 

konsesjonsloven av 28.november 2003 gis konsesjon til Håvard Norstrøm for kjøp av 

eiendommen Stiksrud Søndre gnr/bnr 109/2 i Ringerike  

2. Det stilles krav om boplikt, som er personlig. Eiendommen skal tilflyttes innen 1 år fra 

overdragelsen og deretter bebos av eier i minst 5 år sammenhengende (regnet fra 

registrering i Folkeregistret). « 

 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Brobergs (H) forslag p.v.a. Høyre, 

ble rådmannens innstilling vedtatt mot 4 stemmer (H, KrF og FrP) 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune avslår søknad om konsesjon fra Håvard Norstrøm for kjøp av 

eiendommen Søndre Stiksrud, gnr. 109 bnr. 2 i Ringerike, jfr. konsesjonsloven av 28. 

november 2003, § 1 pkt. 2 og § 9 pkt. 1. Avslaget begrunnes med at den avtalte prisen 

kr. 5 500 000,- er høyere enn den pris som kan godtas i henhold til gjeldende 

retningslinjer, og således ikke er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling for landbrukseiendommer 

2. Høyeste konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 4 800 000,-. Jfr. Vedlegg 4. 

3. Dersom partene enes om en pris som ikke overstiger kr. 4 800 000,-, gis 

konsesjonssøker Håvard Norstrøm konsesjon for kjøp av eiendommen Søndre Stiksrud, 

gnr. 109 bnr. 2 i Ringerike. Det må sendes inn skriftlig bekreftelse på ny pris 

(undertegnet av selger og kjøper) før kommunen kan bekrefte at konsesjon gis. Det er 

først når søker mottar bekreftelse fra kommunen i eget brev at konsesjonen er gyldig. 

4. Dersom Håvard Norstrøm innvilges konsesjon etter pkt. 3 i vedtaket, ilegges personlig 

boplikt. Eiendommen skal tilflyttes innen 1 år etter overtakelse, og bebos av 

konsesjonssøker i 5 år sammenhengende (regnet fra registrering i Folkeregisteret).  

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4755-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 21/17 

 

Saksprotokoll - Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

den 04.12.2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.12.2017: 

 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2721-16  Arkiv: L13  

 

Sak: 79/17 

 

Saksprotokoll - 0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag 

til planprogram  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.12.2017: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

«Saken utsettes for befaring» 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1842-45  Arkiv: GNR 1/42  

 

Sak: 80/17 

 

Saksprotokoll - Gnr/bnr 1/42 - Averøya - Oppfylling/heving av landbruksareal  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.12.2017: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring» 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) forslag til utsettelse ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5628-48  Arkiv: GNR 29/5  

 

Sak: 81/17 

 

Saksprotokoll - Saksframlegg vegtiltak Gnr/bnr 29/5 med flere - Ultvetveien 58 med 

flere 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Hovedutvalget viser til kommunens notat 9.1.17 (dokument 16/5628-2) med vedlegg etter 

befaring 30.11.16, til klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til kommentarer 14.5.17 fra 

Advokat Kongsvik og til rådmannens saksframlegg.    

 

1. Hovedutvalget kommer til samme konklusjon som i brev 9.1.17, at det ikke er utført 

søknadspliktige tiltak i «trasealternativ 1», jf. Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav a 

eller b. Hovedutvalget finner videre at tiltakene er i henhold til unntaksreglene i 

byggesaksforskriftens § 4-1 e) nr. 7 (tilsvarer tidligere § 4-1 d) nr. 7) og finner at tiltakene 

heller ikke utløser søknadsplikt etter retningslinjene som formannskapet vedtok 16.9.14 for 

oppfylling/massedeponi. På bakgrunn av dette, finner Hovedutvalget det ikke nødvendig å 

vurdere om de utførte tiltak trenger å fritas etter plan- og bygningslovens § 20-5 g). 

2. Utførte arbeider anses dermed ikke å være overtredelser som krever forfølging etter plan-

og bygningslovens § 32-1. 

3. Det er ikke fattet enkeltvedtak med klageadgang, jf. Forvaltningslovens § 28. 

4. Klagen 29.1.17 fra Sylvian Dahlberg Bye avvises med henvisning til Forvaltningslovens 

§ 28. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang på avvisningen av klagen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.12.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3833-4  Arkiv: GNR 109/2  

 

Sak: 83/17 

 

Saksprotokoll - Konsesjon på Stiksrud Søndre Gnr/bnr 109/2  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Ringerike kommune avslår søknad om konsesjon fra Håvard Norstrøm for kjøp av 

eiendommen Søndre Stiksrud, gnr. 109 bnr. 2 i Ringerike, jfr. konsesjonsloven av 28. 

november 2003, § 1 pkt. 2 og § 9 pkt. 1. Avslaget begrunnes med at den avtalte prisen 

kr. 5 500 000,- er høyere enn den pris som kan godtas i henhold til gjeldende 

retningslinjer, og således ikke er i samsvar med en samfunnsmessig forsvarlig 

prisutvikling for landbrukseiendommer 

2. Høyeste konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 4 800 000,-. Jfr. Vedlegg 4. 

3. Dersom partene enes om en pris som ikke overstiger kr. 4 800 000,-, gis 

konsesjonssøker Håvard Norstrøm konsesjon for kjøp av eiendommen Søndre 

Stiksrud, gnr. 109 bnr. 2 i Ringerike. Det må sendes inn skriftlig bekreftelse på ny pris 

(undertegnet av selger og kjøper) før kommunen kan bekrefte at konsesjon gis. Det er 

først når søker mottar bekreftelse fra kommunen i eget brev at konsesjonen er gyldig. 

4. Dersom Håvard Norstrøm innvilges konsesjon etter pkt. 3 i vedtaket, ilegges personlig 

boplikt. Eiendommen skal tilflyttes innen 1 år etter overtakelse, og bebos av 

konsesjonssøker i 5 år sammenhengende (regnet fra registrering i Folkeregisteret).  

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.12.2017: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag p.v.a. Høyre: 

«Fremmer Rådmannens alternative forslag til vedtak. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner at det med hjemmel i 

konsesjonsloven av 28.november 2003 gis konsesjon til Håvard Norstrøm for kjøp av 

eiendommen Stiksrud Søndre gnr/bnr 109/2 i Ringerike  

2. Det stilles krav om boplikt, som er personlig. Eiendommen skal tilflyttes innen 1 år fra 

overdragelsen og deretter bebos av eier i minst 5 år sammenhengende (regnet fra 

registrering i Folkeregistret). « 

 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Brobergs (H) forslag p.v.a. Høyre, 

ble rådmannens innstilling vedtatt mot 4 stemmer (H, KrF og FrP) 
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