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Håvard Baggetorp

Av 9 medlemmer møtte 9 – medregnet møtende vararepresentanter.
I tillegg møtte:
Dessuten møtte:

Tone Åsrud Reime og Jan-Erik Fredriksen
Frank Bjøringsøy, Tore Aanesland og Rune Nicolaisen

Anne Borger Mysen (H) ledet møtet.
Leder Anne Borger Mysen fremmet forslag om å behandle sak 55/12, 56/12 og
57/12 som h.h.v. sak 2, 3 og 4.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Mysenelvas Venner inviteres til neste møte for å informere om sine planer.
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47/12
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS MØTE 12.06.12
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Referatet tas til etterretning.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Skriv datert 31.05.12 fra Fylkesmannen i Østfold vedrørende Fylkesmannen
stadfester Eidsberg kommunes vedtak om avslag på dispensasjon for fradeling
av tomt for oppføring av bolig på gbnr. 65/5 – Småbruveien 145 – Vedligger.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Referatet tas til etterretning.

48/12
KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - HØRING
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Eidsberg kommunes kommunedelplan for trafikksikkerhet legges ut for høring i
medhold av plan- og bygningsloven § 11-4 med høringsfrist 01.09.12.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Eidsberg kommunes kommunedelplan for trafikksikkerhet legges ut for høring i
medhold av plan- og bygningsloven § 11-4 i en periode på 6 uker.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende forslag:
Eidsberg kommunes kommunedelplan for trafikksikkerhet legges ut for høring i
medhold av plan- og bygningsloven § 11-4 med høringsfrist 01.09.12.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Borger Mysens forslag vedtas.
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49/12
PRIVAT FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VARMESENTRAL
FOR MYSEN
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Hovedutvalg for miljø og teknikk gir i medhold av Plan og bygningsloven § 12-10
tillatelse til å legge forslag til detaljreguleringsplan for Trollstien 5, datert 21.05.2012,
ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:
I medhold av kommunestyrevedtak i desember 2011, skal planfremmer betale et
saksbehandlingsgebyr på kr. 35.000,-.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Hovedutvalg for miljø og teknikk gir i medhold av Plan og bygningsloven § 12-10
tillatelse til å legge forslag til detaljreguleringsplan for Trollstien 5, datert 21.05.2012,
ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:
I medhold av kommunestyrevedtak i desember 2011, skal planfremmer betale et
saksbehandlingsgebyr på kr. 35.000,-.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

50/12
LUNDEBY GÅRD - 205/1 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL - OPPFØRING AV NY BOLIG
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Hovedutvalg for miljø og teknikk er positiv til søknad om fradeling av tomt på
eiendommen gnr. 205, bnr. 1.
Før søknaden om fradeling behandles, ønskes fremlagt en plan for opprydding i den
eksisterende bygningsmassen på boligtomten, gnr. 205, bnr. 23.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Hovedutvalg for miljø og teknikk avslår med hjemmel i plan- og bygningslovens § 192 søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for gnr. 205 bnr. 1.
Avslaget begrunnes med at søknaden ikke er i tråd med kommuneplanens
bestemmelser med hensyn til kriteriene for spredt boligbygging. Søknaden er heller

5
ikke i tråd med overordnede føringer verken i kommuneplanen, eller i forhold til
regionale og nasjonale føringer.
Dispensasjonssøknaden er behandlet etter prinsippene i Naturmangfoldloens kap. 2
§§ 8-12. Isolert sett vil ikke en dispensasjon gi store negative miljøkonsekvenser,
men i sum vil miljøpåvirkningen kunne ha negativ virkning.
Det forutsettes at gebyr for behandling av dispensasjonssøknaden pålydende kr.
4 000,- betales. Regning ettersendes.
Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og samme lovs § 29.
Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet søker i hende.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende forslag:
Hovedutvalg for miljø og teknikk er positiv til søknad om fradeling av tomt på
eiendommen gnr. 205, bnr. 1.
Før søknaden om fradeling behandles, ønskes fremlagt en plan for opprydding i den
eksisterende bygningsmassen på boligtomten, gnr. 205, bnr. 23.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Borger Mysens forslag vedtas.

51/12
SOLBERG 190/6 - SØKNAD OM FRADELING AV HUSMASSE OG TUN
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Hovedutvalg for miljø og teknikk gir med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon fra kommuneplanen bestemmelser vedrørende fremtidig fradeling av
tun med bebyggelse på eiendommen Solberg gnr 190 bnr 6.
Dispensasjonen omfatter i underkant av 10 dekar som inneholder tun med
bebyggelse, dam, mindre areal dyrket mark og en skjerm av krattskog.
Det settes som vilkår at øvrig jord og skogbruksareal tilhørende Solberg 190/6
tillegges eiendommen Solberg 190/1
Dispensasjonssøknaden er behandlet etter prinsippene i Naturmangfoldlovens kap
2, §§ 8-12. Ut fra en totalvurdering kan en ikke se at en dispensasjon i dette tilfellet
vil gi betydelige negative miljøkonsekvenser.
Det forutsettes at gebyr for behandling av dispensasjonssøknaden på kr 4300.- kr
betales. Regning ettersendes.
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Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og samme lovs § 29.
Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet søker i hende.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Hovedutvalg for miljø og teknikk gir med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2
dispensasjon fra kommuneplanen bestemmelser vedrørende fremtidig fradeling av
tun med bebyggelse på eiendommen Solberg gnr 190 bnr 6.
Dispensasjonen omfatter i underkant av 10 dekar som inneholder tun med
bebyggelse, dam, mindre areal dyrket mark og en skjerm av krattskog.
Det settes som vilkår at øvrig jord og skogbruksareal tilhørende Solberg 190/6
tillegges eiendommen Solberg 190/1
Dispensasjonssøknaden er behandlet etter prinsippene i Naturmangfoldlovens kap
2, §§ 8-12. Ut fra en totalvurdering kan en ikke se at en dispensasjon i dette tilfellet
vil gi betydelige negative miljøkonsekvenser.
Det forutsettes at gebyr for behandling av dispensasjonssøknaden på kr 4300.- kr
betales. Regning ettersendes.
Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og samme lovs § 29.
Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet søker i hende.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

52/12
SMERKERUDVEIEN 42 - 61/3 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Saken utsettes for befaring.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Hovedutvalg for miljø og teknikk avslår med hjemmel i plan- og bygningslovens § 192 søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedrørende omgjøring va
snekkerverksted/lager til boligenhet på gnr. 61, bnr. 3 i Eidsberg kommune. Avslaget
begrunnes med at søknaden ikke er i tråd med kommuneplanens bestemmelser
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med hensyn til kriteriene for spredt boligbygging. Søknaden kommer også i konflikt
med kommuneplanens antallsbegrensning og regionale og nasjonale føringer.
Dispensasjonssøknaden er behandlet etter prinsippene i Naturmangfoldlovens kap.
2 §§8-12. Ut fra de opplysninger som kommunen sitter med, kan vi ikke se at en
dispensasjon i dette tilfellet vil ha betydelig negativ miljøpåvirkning.
Det forutsettes at gebyr for behandling av dispensasjonssøknaden pålydende kr.
4 300,- betales. Regning ettersendes.
Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og samme lovs § 29.
Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket er kommet søker i hende.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet forslag om at saken utsettes for
befaring.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Borger Mysens forslag vedtas.

53/12
DISPENSASJON FOR ENDRET SKYTERETNING BRÅTAN SKYTEBANE EIDSBERG JEGER OG FISKEFORENING
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:
1. I medhold av plan- og bygningslovens §19-1 gis det midlertidig dispensasjon for
endret skyteretning på Bråtan skytebane i 3 år frem til 31.12.14.
2. Dette vedtaket kan påklages i medhold av Forvaltningslovens §28. I medhold av
samme lovs §29 settes klagefristen til 3 uker fra mottatt varsel.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. I medhold av plan- og bygningslovens §19-1 gis det midlertidig dispensasjon for
endret skyteretning på Bråtan skytebane i 3 år frem til 31.12.14.
2. Dette vedtaket kan påklages i medhold av Forvaltningslovens §28. I medhold av
samme lovs §29 settes klagefristen til 3 uker fra mottatt varsel.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
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54/12
NY INNFARTSVEI FRA FOLKENBORG TIL MYSEN/FV 692 PRIORITERING SIDEVEISMIDLER
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS INNSTILLING:
1. I samsvar med tidligere vedtatte prioriteringsplan for bruk av sideveismidler ble ny
innfartsvei fra Folkenborg satt som prioritet 2 etter Smedgata.
2. Smedgata ble ferdigstilt i 2008 slik at man ifølge tidligere vedtatt plan nå skal
sette ny Folkenborgvei som prioritet 1.
3. Det forutsettes at et planarbeid igangsettes i samarbeid med Statens vegvesen
med sikte på å få frem et planforslag og kostnadsoverslag i løpet av høsten 2012.
Det er forutsatt at gjenstående sideveismidler (skal indeksreguleres) tilføres
prosjektet.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. I samsvar med tidligere vedtatte prioriteringsplan for bruk av sideveismidler ble ny
innfartsvei fra Folkenborg satt som prioritet 2 etter Smedgata.
2. Smedgata ble ferdigstilt i 2008 slik at man ifølge tidligere vedtatt plan nå skal
sette ny Folkenborgvei som prioritet 1.
3. Det forutsettes at et planarbeid igangsettes i samarbeid med Statens vegvesen
med sikte på å få frem et planforslag og kostnadsoverslag i løpet av høsten 2012.
Det er forutsatt at gjenstående sideveismidler pålydende ca kr. 14 mill (skal
indeksreguleres) tilføres prosjektet.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Unni Gangnæs (H) og Eva B. Svendstad (AP) ønsket å få vurdert sin habilitet.
Gangnæs og Svendstad ble erklært inhabile med 6 mot 1 stemme (Uavh).
Jens Tore Holene (SP) fremmet følgende forslag:
Hovedutvalg for miljø og teknikk ber administrasjonen i samarbeid med Statens
Vegvesen å utrede omlegging av veien forbi Folkenborg Museum, og utbedring av
eksisterende fylkesvei. Saken utsettes til disse utredningene er klare.
Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet forslag om at siste setning i punkt 3
skal lyde:
Det er forutsatt at gjenstående sideveismidler (skal indeksreguleres) tilføres
prosjektet.
Votering:
Holenes forslag ble forkastet med 6 mot 1 stemme (SP).
Rådmannens forslag punkt 1 og 2 ble vedtatt med 6 mot 1 stemme (SP).
Rådmannens forslag punkt 3 med Borger Mysens endringsforslag til siste setning ble
vedtatt med 6 mot 1 stemme (SP).
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Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Rådmannens forslag punkt 1 og 2 vedtas.
Rådmannens forslag punkt 3 med Borger Mysens endringsforslag til siste setning
vedtas.

55/12
REVIDERT FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE
AVLØPSANLEGG I EIDSBERG KOMMUNE
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Revidert lokal Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Eidsberg
kommune vedtas.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Revidert lokal Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Eidsberg
kommune vedtas.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

56/12
FJERNVARME - EIDSBERG KOMMUNE
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
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innstilling:
1. Det inngås avtaler om tilkobling av kommunale bygg til planlagt fjernvarmeanlegg
i regi av Østfold energi og kjøp av fjernvarme fra dette med følgende
presiseringer og tillegg:
•

•
•
•

Kommunen står fritt til å velge om også energi til varmtvann i tillegg til
oppvarming skal inngå i energileveransene utfra en teknisk og økonomisk
vurdering i hvert bygg.
Ved Mysen skole tillates at installert jordvarmesystem fremdeles brukes som
grunnoppvarming.
Tilkobling av fjernvarme til kunstgressbane må fremmes som egen sak.
Total energikostnad for fjernvarme skal være lavere enn alternativ kostnad for
elektrisitet som kommunen har i dag og fremover kunne fått i markedet.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Det inngås avtaler om tilkobling av kommunale bygg til planlagt fjernvarmeanlegg
Regi av Østfold energi og kjøp av fjernvarme fra dette med følgende presiseringer
og tillegg:
•

•
•
•

Kommunen står fritt til å velge om også energi til varmtvann i tillegg til
oppvarming skal inngå i energileveransene utfra en teknisk og økonomisk
vurdering i hvert bygg.
Ved Mysen skole tillates at installert jordvarmesystem fremdeles brukes som
grunnoppvarming.
Tilkobling av fjernvarme til kunstgressbane må fremmes som egen sak.
Total energikostnad for fjernvarme skal være konkurransedyktig/lavere enn
alternativ kostnad for elektrisitet som kommunen har i dag og fremover kunne
fått i markedet.

Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Jens Tore Holene (SP) fremmet forslag om at ordet «konkurransedyktig» i 4.
kulepunkt fjernes.
Votering:
Det ble først votert over Holenes forslag som ble enstemmig vedtatt.
Det ble deretter votert punktvis over punkt 1 og kulepunkt 1, 2 og 3 som ble
enstemmig vedtatt.
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Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Holenes forslag vedtas.
Punkt 1 og kulepunkt 1, 2 og 3 vedtas.

57/12
VEI, VANN OG AVLØP - FJERNVARME - EIDSBERG KOMMUNE
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune utbedrer vei, vann og avløpsanlegg samtidig med etablering
av fjernvarmeanlegg i områdene
a. Kapellveien/Kløverveien
b. Torggaten
c. Folkenborgveien/Trollstien
d. Skolegaten
som er anbefalt i rapport fra Pøyry (vedlagt)
2. Det forutsettes inngått en egen utbyggingsavtale med Østfold Energi AS som skal
regulere kostnadsdeling og praktiske forhold knyttet til planlegging og framføring
av fjernvarmerør og utbedring av VA-anlegg herunder istandsetting av gater og
fortau. Utbyggingsavtalen legges fram for hovedutvalg for miljø og teknikk til
godkjenning.
3. Østfold Energi AS forutsettes å innlemme planleggings- og gjennomføringsarbeid
for kommunenes VA-tiltak, herunder istandsetting av gater og fortau i sitt
anbudsarbeid.
4. Det fremmes en egen sak om ekstraordinært låneopptak når anbudssummer er
klare. I anbudet må inngå investeringer i VA-anlegg som skal inngå i arbeidet
med fjernvarmeanlegget, herunder istandsetting av gater og fortau og
nødvendige investeringer for tilpasninger av varmesentraler i de kommunale bygg
som skal kobles til Østfold Energi sitt fjernvarmeanlegg, kfr sak om kjøp av
fjernvarme til kommunale bygg.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Eidsberg kommune utbedrer vei, vann og avløpsanlegg samtidig med etablering
av fjernvarmeanlegg i områdene
a. Kapellveien/Kløverveien
b. Torggaten
c. Folkenborgveien/Trollstien
d. Skolegaten
som er anbefalt i rapport fra Pøyry (vedlagt)
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2. Det forutsettes inngått en egen utbyggingsavtale med Østfold Energi AS som skal
regulere kostnadsdeling og praktiske forhold knyttet til planlegging og framføring
av fjernvarmerør og utbedring av VA-anlegg herunder istandsetting av gater og
fortau. Utbyggingsavtalen legges fram for hovedutvalg for miljø og teknikk til
orientering.
3. Østfold Energi AS forutsettes å innlemme planleggings- og gjennomføringsarbeid
for kommunenes VA-tiltak, herunder istandsetting av gater og fortau i sitt
anbudsarbeid.
4. Det fremmes en egen sak om ekstraordinært låneopptak når anbudssummer er
klare. I anbudet må inngå investeringer i VA-anlegg som skal inngå i arbeidet
med fjernvarmeanlegget, herunder istandsetting av gater og fortau og
nødvendige investeringer for tilpasninger av varmesentraler i de kommunale bygg
som skal kobles til Østfold Energi sitt fjernvarmeanlegg, kfr sak om kjøp av
fjernvarme til kommunale bygg.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Leder Anne B. Mysen (H) fremmet forslag om at ordet «orientering» i punkt 2
endres til «godkjenning».
Votering:
Det ble votert punktvis.
Punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Mysens forslag til endring av punkt 2 ble enstemmig vedtatt.
Punkt 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Punkt 1 vedtas.
Mysens forslag punkt 2 vedtas.
Punkt 3 og 4 vedtas.

58/12
PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR OPSAHLÅSEN NORD- 2. GANGS
BEHANDLING
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Kommunestyret egengodkjenner i medhold av Plan- og bygningsloven § 34-2, 10.
ledd og plan og bygningsloven § 27-2, 1.ledd (1985), samt Naturmangfoldloven § 7
forslag til reguleringsplan for Opsahlåsen nord, datert 14.04.08, sist revidert
17.04.2012 på følgende vilkår:
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Planfremmer betaler et saksbehandlingsgebyr for plansaker på kr. 40.200.
Vedtaket kan i medhold av Forvaltningsloven § 28 og Plan- og bygningsloven § 27-3,
2.ledd(1985) påklages. I henhold til Forvaltningsloven § 29 er klagefristen 3 uker fra
vedkommende part får melding om vedtaket.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Kommunestyret egengodkjenner i medhold av Plan- og bygningsloven § 34-2, 10.
ledd og plan og bygningsloven § 27-2, 1.ledd (1985), samt Naturmangfoldloven § 7
forslag til reguleringsplan for Opsahlåsen nord, datert 14.04.08, sist revidert
17.04.2012 på følgende vilkår:
Planfremmer betaler et saksbehandlingsgebyr for plansaker på kr. 40.200.
Vedtaket kan i medhold av Forvaltningsloven § 28 og Plan- og bygningsloven § 27-3,
2.ledd(1985) påklages. I henhold til Forvaltningsloven § 29 er klagefristen 3 uker fra
vedkommende part får melding om vedtaket.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

59/12
KOMMUNAL PLANSTRATEGI - HØRING
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Planstrategi for Askim og Eidsberg datert 25.05.12 vedtas og legges til grunn for
prioritering av planoppgavene i perioden 2012-2015.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik

14
innstilling:
Planstrategi for Askim og Eidsberg datert 25.05.12 vedtas og legges til grunn for
prioritering av planoppgavene i perioden 2012-2015.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Jens Tore Holene (SP) fremmet følgende forslag:
Planstrategi for Askim og Eidsberg datert 11.06.12 vedtas og legges til grunn for
prioritering av planoppgavene i perioden 2012-2015.
Rolf E. Lende (AP) fremmet forslag om at saken utsettes.
Votering:
Det ble først votert over Lendes forslag som ble forkastet med 6 mot 3 stemmer
(2AP og SP).
Det ble deretter votert alternativt mellom rådmannens og Holenes forslag.
Rådmannens forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer (SP og Krf) som ble avgitt for
Holenes forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.
Holenes forslag vedligger protokollen.

