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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 09.12.2019 Tid: 12:00 – 18:55 

 

Dagsplan  

12:00 Oppmøte Rådhuset for felles transport.  

12:00 - 15:00 Befaring  

 Bergland  

 Haga bru  

 Bolig Gnr/bnr 12/38, øst for Steinsfjorden  



15:00 - 16:00 Pause/bespisning  

16:00 - 16:10 Orientering - Utslipp Vælerenveien 120 og 111 v/Karoline Spilling,   

                       byggesaksavd. 

16:10 - 16:25 Orientering - Jordskredet på Hovsenga, arbeidet med det og  

                       konsekvenser for kommunen v/Hanne Wilhelmsen, geolog. 

16:25 - 16:30 Pause  

16:30              Saksliste 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Roger Larsen   

Nestleder Knut Stubben   

Medlem Terje Berghagen   

Medlem Eli Marie Hanserud   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Lise Kihle Gravermoen   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Tove Mette Pedersen FO  

Varamedlem Harald Fagerås  Tove Mette Pedersen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Terje Dahlen, ass. rådmann, Hilde B. Fivelsdal, kommunalsjef, 

Jostein Nybråthen, utbygging, Elisabeth Skaret Lund, saksbehandler 

og Kristine Grønlund, saksbehandler. 
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Merknader  Orientering - Trafikksikringstiltak Hønefoss nord-vest status 

v/Erik Josephson, utbyggingsavd.  

 Orientering – Tungtransport på kommunal vei v/ Morten 

Fagerås, fagleder, avd. veiforvaltning. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 85/19, delegerte saker 11/19, referatsaker 12/19 

til og med sak  96/19 

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

satt, med følgende til dagsorden: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende: 

Etterspør svar på spørsmål fremmet i HMA møte 11.11.19. 

Spørsmålene ble delvis svart ut i møtet. Braaten ønsker fortsatt svar på Prosess, kartlegging av 

trafikksikkerhetstiltak.  

 

Leder Roger Larsen (Frp) fremmet følgende forslag: 

Sak 96/19 behandles før sak 11/19. Hovedutvalget (HMA) bifalt forslaget enstemmig. 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Tove Mette Pedersen (Sett)  Roger Larsen  Knut Stubben 

 

 

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

11/19 19/5323   

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

09.12.2019  

 

 

12/19 19/5323   

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

og arealforvaltning den 09.12.2019  

 

 

85/19 19/1859   

 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig Gnr/bnr 12/38 

 

 

86/19 19/2246   

 Dispensasjon for etablering av betongblandeverk Gnr/bnr 52/59, 52/60 

Vestsiden Pukkverk 

 

 

87/19 17/3993   

 Klage - avslag på dispensasjon for tilbygg til båthus Gnr/bnr 255/60 - Haga 

bru 

 

 

88/19 16/5018   

 Klage på vedtak om tvangsmulkt Gnr 265/5 - Strykenveien 5 

 

 

89/19 14/957   

 Videre oppfølging av saken Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - 

Bergland 

 

 

90/19 18/5345   

 Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

 

91/19 19/4339   

 Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 66/12 - Plassen 

Gardhamar 
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92/19 19/1775   

 Søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 39/44 - Eikliveien 5 

 

 

93/19 19/3602   

 Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 248/25 - Vælerenveien 111 

 

 

94/19 19/3733   

 Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 248/24 - Vælerenveien 120 

 

 

95/19 19/4822   

 Søknad om midlertidig unntak fra forskrift om forbud mot bruk av 

mineralolje til oppvarming  

 

 

96/19 19/5154   

 Opprettelse av bom - Rabbaveien  - Orienteringssak  
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11/19   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 09.12.2019  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

 

Delegerte vedtak 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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12/19   

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

arealforvaltning den 09.12.2019  

 

Vedtak: 

 

Følgende referatsak tas til orientering:  

 

Fylkesmannen endrer kommunens vedtak om dispensasjon for oppføring av garasje  

Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 (Arkivsak 19/1579-19) 

 

 
REFERATSAKER 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Referatsak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 

Forslag til vedtak: 
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85/19   

Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig Gnr/bnr 12/38 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak forbud mot tiltak i     

    LNF-områder ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene med dispensasjonen er klart større  

     enn ulempene, jf. kommuneplanen § 10.1. Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. pbl. §   

     19-2.  

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen.» 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens alternativ 2: 

 
1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak forbud mot tiltak i     

    LNF-områder ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene med dispensasjonen er klart større  

     enn ulempene, jf. kommuneplanen § 10.1. Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. pbl. §   

     19-2.  

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Braatens (Sp) forslag, rådmannens 

alternativ 2, ble Braatens (Sp) forslag vedtatt mot 1 stemme (H) 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak forbud 

mot tiltak i LNF-områder blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene med 

dispensasjonen er ikke klart større enn ulempene, jf. kommuneplanen § 10.1. 

Dispensasjonssøknaden avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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86/19   

Dispensasjon for etablering av betongblandeverk Gnr/bnr 52/59, 52/60 Vestsiden 

Pukkverk 

 

Vedtak: 

 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

 

Behandling: 

 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens alternativ 1: 

1. Saken utsettes for befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Braaten (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 innvilges, jf. 

pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for utvidelse av ordinær driftstid innvilges på følgende 

vilkår, jf. pbl. § 19-2  

a. For ordinær drift av betongblandeverket fra 06.00-18.00: 

i. Det skal ikke slippes ut mer støv og støy fra anlegget enn det som er 

nødvendig for driften. 

ii. Betongblandeverkets bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og 

utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål i omkringliggende 

boliger skal ikke overskride følgende grenser: 

1. Utendørs støynivå: Lden 52 dBA 

2. Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23-07: Lnatt: 42 dBA 

iii. Tiltakshaver skal sikre at krav til innendørs gjennomsnittlig støynivå i 

oppholdsrom og soverom i de nærmeste boligene ikke overskrider 

Lp,A,24h 30 dB. For nattperioden (kl. 23-07) skal støy i soverom ikke 

overskride Lp,AF,max 45 dB. 

b. For døgnkontinuerlige perioder gjelder i tillegg til vilkårene ovenfor under 

punkt a, følgende vilkår: 

i. Maksimal lengde på hver døgnkontinuerlige periode er 30 døgn. 

ii. Det skal være minimum 30 døgn ordinær drift før neste 

døgnkontinuerlige periode kan iverksettes. 

iii. Utenfor normal driftstid 06.00-18.00 skal aktiviteten begrenses til å 

produsere og transportere ut maksimalt 4 billass betong. Det tillates 

ingen transport inn til betongblandeverket. Påfylling av siloer for tilslag 
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og annen klargjøring av produksjonen skal så langt det lar seg gjøre skje 

innenfor normal driftstid. 

iv. Perioder med døgnkontinuerlig drift skal varsles berørte naboer i 

forkant. Varslingen skal gjennomføres på tidligst mulige tidspunkt, og 

senest 7 dager i forveien. Varslingen skal minimum inneholde: 

1. Henvisning til relevant regelverk 

2. Arbeidets art 

3. Begrunnelse for at de støyene arbeidene er nødvendige 

4. Stipulert periode for støyende aktivitet 

5. Arbeidstid over døgnet og type aktivitet til ulike tider 

6. Ansvarlig kontaktperson, inkludert telefon og arbeidssted 

3. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 
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87/19   

Klage - avslag på dispensasjon for tilbygg til båthus Gnr/bnr 255/60 - Haga bru 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har kommet frem 

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket punkt 5 fattet i politisk sak 

69/19. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

Terje Berghagen (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Hovedutvalget for miljø- og areal imøtekommer klage om avslag på dispensasjon for tilbygg 

til båthus Gnr/bnr 255/60 – Haga Bru» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Berghagens (Ap) forslag, ble 

rådmannens innstilling vedtatt mot 1 stemme (Ap). 

 

Forslag til vedtak: 

 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har kommet frem 

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket punkt 5 fattet i politisk sak 

69/19. 

4. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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88/19   

Klage på vedtak om tvangsmulkt Gnr 265/5 - Strykenveien 5 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er fremkommet 

nye vesentlige momenter som tilsier at vedtak i sak 16/5018-39 bør endres. 

2. Klagen tas ikke i følge. Kommunens vedtak av 05.09.2019 om tvangsmulkt 

opprettholdes. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er fremkommet 

nye vesentlige momenter som tilsier at vedtak i sak 16/5018-39 bør endres. 

2. Klagen tas ikke i følge. Kommunens vedtak av 05.09.2019 om tvangsmulkt 

opprettholdes. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
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89/19   

Videre oppfølging av saken Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22 - Bergland 

 

Vedtak: 

 

Forhåndsvarsle pålegg om riving.  

1. Rådmannen skal forhåndsvarsle at kommunen vurderer å gi pålegg om å rive bygningen   

    dersom den ikke settes i stand innen en rimelig frist.  

2. Vurderingen av om det er grunnlag for å gi pålegg etter pbl. § 31-5 skal legges frem for   

    behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen (uavh.) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp, Ap og uavh.: 

«Rådmannens alternativ 3 – forhåndsvarsle pålegg om riving.  

1. Rådmannen skal forhåndsvarsle at kommunen vurderer å gi pålegg om å rive bygningen   

    dersom den ikke settes i stand innen en rimelig frist.  

2. Vurderingen av om det er grunnlag for å gi pålegg etter pbl. § 31-5 skal legges frem for   

    behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning.» 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Eriksens (uavh.) forslag p.v.a. Sp, Ap 

og uavh., ble Eriksens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saken tas til orientering. 
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90/19   

Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Vedtak: 

 

1. Søknad om fradeling av eiendom avslås da vilkårene for fradeling ikke er oppfylt, jf. 

plan- og bygningsloven (pbl.) § 26-1. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Lise Bye-Jøntvedt (H) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens alternativ 2: 

 
1. Søknad om fradeling av eiendom godkjennes, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) §   

     26-1.  

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Jøntvedts (H) forslag, rådmannens 

alternativ 2, ble rådmannens innstilling vedtatt mot 4 stemmer (H, Frp og KrF) 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om fradeling av eiendom avslås da vilkårene for fradeling ikke er oppfylt, jf. 

plan- og bygningsloven (pbl.) § 26-1. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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91/19   

Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 66/12 - Plassen Gardhamar 

 

Vedtak: 

 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Rådmannens alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Braatens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om fradeling avslås etter jordloven § 12. 

2. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter kommuneplanen 

§ 10.1 avslås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

3. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 66/12 avslås, med bakgrunn i avslag på 

dispensasjonssøknaden, jf. pbl. § 20-1 første ledd bokstav m. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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92/19   

Søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 39/44 - Eikliveien 5 

 

Vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra krav om minimum 700 m² tomt for enebolig etter 

kommuneplanen § 6.1.2 for avgivende eiendom avslås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) 

§ 19-2. 

2. Søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på 25 % BYA etter 

kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende eiendom avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknad om dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til nabogrensa etter 

reguleringsplan nr. 15 § 7 avslås, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 39/44 avslås dermed, jf. pbl. § 20-1 

første ledd bokstav m og § 26-1. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Lise Bye-Jøntvedt (H) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens alternativ 2 

 
1. Søknad om dispensasjon fra krav om 700 m² tomt for enebolig etter kommuneplanen § 6.1.2 

for avgivende eiendom godkjennes, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2.  

 

2. Søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på 25 % BYA etter 

kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende eiendom godkjennes, jf. pbl. § 19-2.  

 

3. Søknad om dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til nabogrensa etter 

reguleringsplan nr. 15 § 7 godkjennes dermed, jf. pbl. § 19-2.  

 

4. Søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 39/44 godkjennes, jf. pbl. § 20-1 første 

ledd bokstav m og § 26-1.  

 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen.» 
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Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Jøntvedts (H) forslag, rådmannens 

alternativ 2, ble rådmannens innstilling vedtatt mot 4 stemmer (H, Frp og KrF) 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra krav om minimum 700 m² tomt for enebolig etter 

kommuneplanen § 6.1.2 for avgivende eiendom avslås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) 

§ 19-2. 

2. Søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på 25 % BYA etter 

kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende eiendom avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknad om dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til nabogrensa etter 

reguleringsplan nr. 15 § 7 avslås, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 39/44 avslås dermed, jf. pbl. § 20-1 

første ledd bokstav m og § 26-1. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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93/19   

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 248/25 - Vælerenveien 111 

 

Vedtak: 

 

1. Søknad om utslippstillatelse godkjennes i prinsippet. 

 

2. Nabomerknad tas ikke til følge. 

 

3. Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag 

godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

 

4. Videre behandling delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om utslippstillatelse godkjennes i prinsippet. 

 

2. Nabomerknad tas ikke til følge. 

 

3. Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag 

godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

 

4. Videre behandling delegeres til rådmannen. 
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94/19   

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 248/24 - Vælerenveien 120 

 

Vedtak: 

 

1. Søknad om utslippstillatelse godkjennes i prinsippet 

 

2. Nabomerknad tas ikke til følge 

 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om utslippstillatelse godkjennes i prinsippet 

 

2. Nabomerknad tas ikke til følge 

 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen 
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95/19   

Søknad om midlertidig unntak fra forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til 

oppvarming  

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning vurderer at det foreligger særlige grunner.  

2. Søknaden om midlertidig unntak innvilges, jf. § 12 i forskrift om forbud mot bruk av 

mineralolje til oppvarming av bygninger. 

3. Unntaket er tidsbegrenset og gjelder frem til 01.06.2020. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning vurderer at det foreligger særlige grunner.  

2. Søknaden om midlertidig unntak innvilges, jf. § 12 i forskrift om forbud mot bruk av 

mineralolje til oppvarming av bygninger. 

3. Unntaket er tidsbegrenset og gjelder frem til 01.06.2020. 
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96/19   

Opprettelse av bom - Rabbaveien - Orienteringssak  

 

Vedtak: 

 

Før Rabbaveien eventuelt stenges skal det fremmes egen sak om dette til politisk behandling, 

hvor alle relevante momenter er vurdert, herunder: 

 Trafikkbildet og sikkerhet på alle veier i området, sett under ett, må konsekvens 

utredes. 

 Sikkerhetstiltak på utsatt strekning Sagaveien, mellom Øvre Haldenveien og 

Rabbaveien, skal utredes og prioriteres. 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Før Rabbaveien eventuelt stenges skal det fremmes egen sak om dette til politisk behandling, 

hvor alle relevante momenter er vurdert, herunder: 

 Trafikkbildet og sikkerhet på alle veier i området, sett under ett, må konsekvens 

utredes. 

 Sikkerhetstiltak på utsatt strekning Sagaveien, mellom Øvre Haldeneien og Rabbaveien, 

skal utredes og prioriteres.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Braatens (Sp) forslag, ble Braatens 

(Sp) forslag vedtatt med 5 stemmer (Sp, uavh og Ap.) 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

HMA tar notatet til orientering  

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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Denne saken har ingen dokumenter
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