EIDSBERG KOMMUNE
Hovedutvalg for miljø og teknikk

17.10.2012/TOA

VEDTAKSPROTOKOLL
Møtested: Formannskapssalen
Innkallingsmåte: Skriftlig
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Møtedato:

Navn
Anne Borger Mysen
Anders Sølve Strand
Håvard Baggetorp
Aud Jørgentvedt
Kristian Berger
Unni Jorunn Gangnæs
Eva Boehm Svendstad
Rolf Ertkjern Lende
Jens Tore Holene

16.10.2012 Tid: 18.00

Forfall Møtt for

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

Tone Åsrud Reime og Jan-Erik Fredriksen
Kjell Harry Olausen

Anne Borger Mysen (H) ledet møtet.
Fabrikksjef Kai Fjell orienterte om virksomheten ved Nortura Hærland AS.
Jens Tore Holene (SP) stilte spørsmål om det foreligger søknad i sak 83/12.
Leder Anne Borger Mysen fremmet forslag om å behandle sakene 77/12, 76/12 og
81/12 først.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Virksomhetsleder Kjell Harry Olausen orienterte om utvikling av Mørstadsenteret.
Saken legges fram til politisk behandling på første møte i 2013.
Leder Anne Borger Mysen orienterte om møte med Nortura Hærland AS 16.10.12
vedrørende konsekvensutredningen.
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73/12
GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS
MØTE 18.09.12
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Protokoll fra hovedutvalg for miljø og teknikks møte 18.09.2012.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Protokoll fra hovedutvalg for miljø og teknikks møte 18.09.2012.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

74/12
TERTIALRAPPORT PR. 31.08.2012
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Andre tertialrapport pr. 31.08.2012 tas til etterretning.
2. Hovedutvalgene henstilles om å iverksette korrigerende tiltak for sine
virksomheter med den oppgave å redusere merforbruket.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
1. Andre tertialrapport pr. 31.08.2012 tas til etterretning.
2. Hovedutvalgene henstilles om å iverksette korrigerende tiltak for sine
virksomheter med den oppgave å redusere merforbruket.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
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Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

75/12
OVERSIKT OVER REGULERINGSPLANER/REGULERINGSBESTEMMELSER
FOR BOLIGOMRÅDER I EIDSBERG KOMMUNE
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:
1. Hovedutvalg for miljø og teknikk tar nedenfornevnte informasjon og vedlagt
oversikt over reguleringsplaner med tilhørende reguleringsbestemmelser for
boligområder i Eidsberg kommune til orientering.
2. Det legges til rette for et eget temamøte om utvikling og utforming av boområder.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Hovedutvalg for miljø og teknikk tar nedenfornevnte informasjon og vedlagt
oversikt over reguleringsplaner med tilhørende reguleringsbestemmelser for
boligområder i Eidsberg kommune til orientering.
2. Det legges til rette for et eget temamøte om utvikling og utforming av boområder.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

76/12
MYSEN CEMENTSTØPERI - 59/17 - DISPENSASJON VEDRØRENDE BRUK AV
EIENDOMMEN - KLAGE EIENDOMMEN - DRIFT
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS VEDTAK:
Da det har tidligere vært drevet mekanisk verksted på angjeldende eiendom og
eiendommen ble fradelt i 2006 uten bemerkninger til tidligere drift, vil vi anbefale
dispensasjon til fortsatt mekanisk verksted på eiendommen frem til rullering av
kommuneplanen. Saken tas da opp i forbindelse med regulering av begge
eiendommene hvor det tidligere har vært drevet næringsvirksomhet.
Vedtaket kan påklages i medhold av Forvaltningslovens §28. I medhold av samme
lovs §29 settes klagefristen til 3 uker fra mottatt varsel om vedtak.
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Den innkomne søknaden avslås og kommunens vedtak i sakene 06/08 og 23/08. jfr.
Fylkesmannens stadfesting av vedtakene i brev datert 16.12.08 opprettholdes da
man ikke kan se at det i den innkomne søknaden fremkommer nye momenter som
ikke tidligere er vurdert.
Vedtaket begrunnes i at det her ikke er gjenoppstarting av tidligere mekanisk
virksomhet slik det fremkommer i søknaden da angjeldende område tidligere har
vært benyttet til betongvareproduksjon.
Det vises her også til de klare konklusjoner som fremkommer i høringen fra
Fylkesmannen i Østfold hvor det heter at Fylkesmannen ikke kan gi aksept til at det
gis dispensasjon. Østfold fylkeskommune tilrår at det ikke gis dispensasjon av ny
næring i LNF-området før dette er vurdert og fremgår i en helhetlig plan for området.
Vedtaket kan påklages i medhold av Forvaltningslovens §28. I medhold av samme
lovs §29 settes klagefristen til 3 uker fra mottatt varsel om 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 enstemmig erklært inhabile.
Leder Anne Borger Mysen (H) fremmet følgende forslag, jfr. hovedutvalgets
vedtak i sak 28/12:
Da det har tidligere vært drevet mekanisk verksted på angjeldende eiendom og
eiendommen ble fradelt i 2006 uten bemerkninger til tidligere drift, vil vi anbefale
dispensasjon til fortsatt mekanisk verksted på eiendommen frem til rullering av
kommuneplanen. Saken tas da opp i forbindelse med regulering av begge
eiendommene hvor det tidligere har vært drevet næringsvirksomhet.
Vedtaket kan påklages i medhold av Forvaltningslovens §28. I medhold av samme
lovs §29 settes klagefristen til 3 uker fra mottatt varsel om vedtak.
Votering:
Det ble votert alternativt mellom rådmannens og Borger Mysens forslag.
Borger Mysens forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer (SP, AP og Krf).
Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak med 4 mot 3 stemmer:
Borger Mysens forslag vedtas.
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77/12
VARDEVEIEN 119 - 55/143 - OPPFØRING AV BOLIG OG GARASJE
- SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSENE OG
PLAN OG BYGNINGSLOVEN
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 godkjennes søknad om rammetillatelse
for oppføring av enebolig med sokkelleilighet og garasje i Vardeveien 119, gnr. 55,
bnr. 143, på følgende betingelser:
1.
2.

Arbeidene må utføres i henhold til plan- og bygningsloven med forskrifter.
Bygningene må ikke oppføres i strid med avstandsbestemmelsene
til elektriske kabler eller luftstrekk.
3.
Bygningene må ikke plasseres over eller i umiddelbar nærhet av offentlig/privat
vann- og avløpsledning.
4.
Det forutsettes at standard abonnementsvilkår for vann og avløp tekniske- og
administrative bestemmelser, blir fulgt.
5.
Ved arbeid på det kommunale ledningsnettet skal Eidsberg kommunes VAnorm legges til grunn.
6.
TEK 10 legges til grunn for arbeidene.
7.
Det forutsettes at krav til universell utforming jf TEK 10 tilfredsstilles. Tegninger
med påskrevet romareal og redegjørelse for universell utforming skal innsendes
sammen med søknad om igangsettingstillatelse.
8.
Gjeldende brannkrav må tilfredsstilles.
9.
Det forutsettes at byggesaksgebyr pålydende kr. 25.100,- blir betalt. Regning
ettersendes. For ansvarsretter som tilkommer sendes regning separat.
10. Ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse må foreligge før tiltaket tas i
bruk.
11. Søknad om igangsetting med tilhørende søknader om ansvarsretter må
innsendes og godkjennes før arbeidene kan igangsettes.
Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om saltak jf. pkt 3.4, for
oppføring av flatt tak med takterrasse.
Det gis også dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om grad av utnytting
jf. Pkt 3.3, for grad av utnytting på 0,22.
Det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelser om avstand fra
byggverk til nabogrense jf §29-4 b). Garasjen kan legges inntil en meter fra
nabogrense mot Vardeveien 117 gnr. 55, bnr. 144 dersom garasjens bebygde areal
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blir mindre enn 50 m . Dersom garasjen skal oppføres som omsøkt må den
plasseres to meter fra nabogrense slik hjemmelshaver for naboeiendommen
godkjenner i sin nabomerknad.
Søknad om igangsettingstillatelse kan behandles delegert.
Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og samme lovs § 29.
Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket kommer søker i hende.
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
I medhold av plan- og bygningslovens § 20-1 godkjennes søknad om rammetillatelse
for oppføring av enebolig med sokkelleilighet og garasje i Vardeveien 119, gnr. 55,
bnr. 143, på følgende betingelser:
1.
2.

Arbeidene må utføres i henhold til plan- og bygningsloven med forskrifter.
Bygningene må ikke oppføres i strid med avstandsbestemmelsene
til elektriske kabler eller luftstrekk.
3.
Bygningene må ikke plasseres over eller i umiddelbar nærhet av offentlig/privat
vann- og avløpsledning.
4.
Det forutsettes at standard abonnementsvilkår for vann og avløp tekniske- og
administrative bestemmelser, blir fulgt.
5.
Ved arbeid på det kommunale ledningsnettet skal Eidsberg kommunes VAnorm legges til grunn.
6.
TEK 10 legges til grunn for arbeidene.
7.
Det forutsettes at krav til universell utforming jf TEK 10 tilfredsstilles. Tegninger
med påskrevet romareal og redegjørelse for universell utforming skal innsendes
sammen med søknad om igangsettingstillatelse.
8.
Gjeldende brannkrav må tilfredsstilles.
9.
Det forutsettes at byggesaksgebyr pålydende kr. 25.100,- blir betalt. Regning
ettersendes. For ansvarsretter som tilkommer sendes regning separat.
10. Ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse må foreligge før tiltaket tas i
bruk.
11. Søknad om igangsetting med tilhørende søknader om ansvarsretter må
innsendes og godkjennes før arbeidene kan igangsettes.
Det gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om saltak jf. pkt 3.4, for
oppføring av flatt tak med takterrasse.
Det gis også dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes krav om grad av utnytting
jf. Pkt 3.3, for grad av utnytting på 0,22.
Det gis dispensasjon fra plan- og bygningslovens bestemmelser om avstand fra
byggverk til nabogrense jf §29-4 b). Garasjen kan legges inntil en meter fra
nabogrense mot Vardeveien 117 gnr. 55, bnr. 144 dersom garasjens bebygde areal
2
blir mindre enn 50 m . Dersom garasjen skal oppføres som omsøkt må den
plasseres to meter fra nabogrense slik hjemmelshaver for naboeiendommen
godkjenner i sin nabomerknad.
Søknad om igangsettingstillatelse kan behandles delegert.
Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og samme lovs § 29.
Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket kommer søker i hende.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.
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83/12
PROSJEKT MYSENELVA - SØKNAD OM ETABLERING AV STI LANGS DELER
AV MYSENELVA OG SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALPLANER PÅ
STREKNINGEN KLOPPA - PUMPESTASJON VED ELVEVEIEN
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS VEDTAK:
Saken utsettes til:
1. Det er inngått avtale mellom Prosjekt Mysenelva, Mysenelvas venner og Eidsberg
kommune som grunneier vedrørende ansvarsforhold, drift, vedlikehold og
konsekvens ved opphør av foreningen.
2. Det er lagt frem en helthetlig plan for hele prosjektets omfang.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Hovedutvalg for miljø og teknikk tillater i medhold av plan og bygningsloven § 192 dispensasjon fra kommunedelplan for Mysen sin arealdel fra LNF–formål til
friområdeformål, samt dispensasjon fra henholdsvis reguleringsplan for Mysen
(1986) og reguleringsplan for søndre Mysen (1946) fra henholdsvis
landbruksformål og boligformål til friområdeformål i forbindelse med etablering av
omsøkt tursti langs Mysenelva fra Kloppa til 1. pumpestasjon ved Elveveien på
følgende vilkår:
1. Trasevalg i form av konkret angivelse av stien på kart skal inntegnes, og
godkjennes av kommunen i samsvar med formannskapsvedtak 102/11, pkt. 2.
Det må fremkomme kartmessig plassering, lengde og bredde på turstien.
2. Turstien må legges på en slik måte at elveprofilet ikke innsnevres på noen
måte. Kantvegetasjon mot elva må opprettholdes så langt som mulig.
3. Etablering av bru må utføres slik at det ikke oppstår oppstuving av vann i
flomsituasjoner ved at bruas lysåpning bygges stor nok.
4. Hensynet til universell utforming av deler av turstien må konkretiseres
vedrørende plassering og hvordan dette er tenkt gjennomført og leveres
kommunen for godkjenning.
5. Det må fremlegges en vurdering av sikkerhet ved ferdsel langs elva.
6. Utforming, illustrasjoner og kartmessig plassering vedrørende rasteplasser og
skilting må fremlegges kommunen for godkjenning.
7. Turstien skal ikke asfalteres eller tilrettelegges for motorisert ferdsel.
8. Lysmaster og tilhørende fundamentering anlegges slik som nevnt i brev fra
prosjektgruppen 06.09.2012 og som omtalt på befaringen 18.09.2012.
9. Eventuelle tiltak på gravfeltet Birkelunden som er fredet etter bestemmelser
etter kulturminneloven eller i nærområdet til Birkelunden må detaljeres i
samråd med arkeologer hos Fylkeskonservator og kommunen.
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10. Arealet der stien blir liggende skal kunne overføres tilbake til
landbruksproduksjon ved eventuell opphør av stien.
2. Hovedutvalg for plansaker gir i medhold av jordloven § 9 tillatelse til
omdisponering av omsøkt areal fra LNF-formål i kommunedelplanen for Mysen
og omdisponering av areal fra landbruksformål i reguleringsplan for Mysen
sentrum (1986) til friområdeformål i forbindelse med omsøkt tursti langs
Mysenelva fra Kloppa til 1. pumpestasjon ved Elveveien på de vilkår som er nevnt
under pkt. 1., underpunkt 1-10.
3. Hovedutvalg for miljø og teknikk gir i medhold av plan og bygningsloven § 20-1
tillatelse til omsøkt tiltak i forbindelse med etablering av tursti fra Kloppa til 1.
pumpestasjon ved Elveveien på vilkår som er nevnt i pkt. 1, underpunkt 1-10.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Jens Tore Holene (SP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til:
1. Det er inngått avtale mellom Prosjekt Mysenelva, Mysenelvas venner og Eidsberg
kommune som grunneier vedrørende ansvarsforhold, drift, vedlikehold og
konsekvens ved opphør av foreningen.
2. Det er lagt frem en helthetlig plan for hele prosjektets omfang.
Votering:
Holenes forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer (4H).
Hovedutvalg for miljø og teknikks vedtak med 5 mot 4 stemmer:
Holenes forslag vedtas.

79/12
UTEANLEGG - EDWIN RUUDS OMSORGSSENTER
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Uteanlegget ved Edwin Ruuds Omsorgssenter prosjekteres og legges ut på
anbud med utgangspunkt i de foreløpige tegninger slik de fremgår av vedlegg 1 –
3 i denne saken.
2. Samlet investeringsramme til hovedprosjekt og delprosjekt 1 settes til kr
1.560.000 eksl mva og finansieres innenfor den samlede investeringsramme for
utbygging av 24 sykehjemsplasser ved Edwin Ruuds Omsorgssenter, kfr k.sak
55/12
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3. Delprosjekt 2 – gangvei til sansehagen gjennomføres i egen regi og finansieres
over driftsbudsjettet innenfor en ramme på kr 50.000 eksl mva.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
1. Uteanlegget ved Edwin Ruuds Omsorgssenter prosjekteres og legges ut på
anbud med utgangspunkt i de foreløpige tegninger slik de fremgår av vedlegg 1 –
3 i denne saken.
2. Samlet investeringsramme til hovedprosjekt og delprosjekt 1 settes til kr
1.560.000 eksl mva og finansieres innenfor den samlede investeringsramme for
utbygging av 24 sykehjemsplasser ved Edwin Ruuds Omsorgssenter, kfr k.sak
55/12
3. Delprosjekt 2 – gangvei til sansehagen gjennomføres i egen regi og finansieres
over driftsbudsjettet innenfor en ramme på kr 50.000 eksl mva.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

80/12
OPPRYDDING I AVLØP I SPREDT BEBYGGELSE I EIDSBERG KOMMUNE
ENDRING AV KRAV TIL HYGIENISERING I SONE 1
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
Tilleggskravet i sone 1 til at utslippskonsentrasjonen av bakterier (TKB) skal være
< 1000/100 ml oppheves.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for formannskapet/kommunestyret med slik
innstilling:
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Tilleggskravet i sone 1 til at utslippskonsentrasjonen av bakterier (TKB) skal være
< 1000/100 ml oppheves.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

81/12
SLORAVEIEN 60 - 193/15 - OPPFØRING AV NYTT RENSEANLEGG
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE VEDTAK:
Hovedutvalg for miljø og teknikk godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens
§20-1 søknad om rammetillatelse for oppføring av renseanlegg i Sloraveien 60, gnr.
193 bnr. 15, på følgende betingelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Arbeidene må utføres i henhold til plan- og bygningsloven med forskrifter.
Gjeldende brannkrav må tilfredsstilles.
Før arbeidene kan igangsettes må Arbeidstilsynets godkjenning foreligge.
Før arbeidene kan igangsettes må Mattilsynets godkjenning foreligge.
Det forutsettes at bygget med tilhørende installasjoner tilfredsstiller de krav som
fremgår av gjeldende utslippstillatelse og påslippskrav.
6. Som følge av den planlagte utvidelse ved Norturas anlegg i Hærland vil det bli
stilt ny påslippskrav og det vil gis en ny utslippsavtale. Denne rammetillatelsen er
gitt med forbehold om at bygget med tilhørende installasjoner vil tilfredsstille de
krav som vil fremgå av ny utslippstillatelse og nye påslippskrav. Dersom bygg og
installasjoner slik de fremgår av rammetillatelsen ikke vil tilfredsstille de krav som
vil fremgå av ny utslippstillatelse og påslippskrav, må tiltakshaver gjennomføre
nødvendige endringer, slik at krav i ny utslippstillatelse og påslippskrav
tilfredsstilles.
7. Søknad om igangsetting må innsendes og godkjennes før arbeidene kan
starte opp.
8. Det forutsettes at byggesaksgebyr pålydende kr .14.834,- blir betalt. Regning
ettersendes. For ansvarsretter som tilkommer sendes egen regning.
Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og samme lovs § 29.
Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket kommer søker i hende.
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Hovedutvalg for miljø og teknikk godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens
§20-1 søknad om rammetillatelse for oppføring av renseanlegg i Sloraveien 60, gnr.
193 bnr. 15, på følgende betingelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Arbeidene må utføres i henhold til plan- og bygningsloven med forskrifter.
Gjeldende brannkrav må tilfredsstilles.
Før arbeidene kan igangsettes må Arbeidstilsynets godkjenning foreligge.
Før arbeidene kan igangsettes må Mattilsynets godkjenning foreligge.
Det forutsettes at bygget med tilhørende installasjoner tilfredsstiller de krav som
fremgår av gjeldende utslippstillatelse og påslippskrav.
6. Som følge av den planlagte utvidelse ved Norturas anlegg i Hærland vil det bli
stilt ny påslippskrav og det vil gis en ny utslippsavtale. Denne rammetillatelsen er
gitt med forbehold om at bygget med tilhørende installasjoner vil tilfredsstille de
krav som vil fremgå av ny utslippstillatelse og nye påslippskrav. Dersom bygg og
installasjoner slik de fremgår av rammetillatelsen ikke vil tilfredsstille de krav som
vil fremgå av ny utslippstillatelse og påslippskrav, må tiltakshaver gjennomføre
nødvendige endringer, slik at krav i ny utslippstillatelse og påslippskrav
tilfredsstilles.
7. Søknad om igangsetting må innsendes og godkjennes før arbeidene kan
starte opp.
9. Det forutsettes at byggesaksgebyr pålydende kr .14.834,- blir betalt. Regning
ettersendes. For ansvarsretter som tilkommer sendes egen regning.
Dette vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28 og samme lovs § 29.
Fristen for å klage er 3 uker fra underretning om vedtaket kommer søker i hende.
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige vedtak:
Rådmannens forslag vedtas.

82/12
KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012 - 2015
HOVEDUTVALG FOR MILJØ OG TEKNIKKS ENSTEMMIGE INNSTILLING:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 - 2015 med justeringer etter høringen,
vedtas i medhold av Plan og Bygninslovens § 11-15.
Kommunestyrets vedtak blir å kunngjøre i medhold av samme lov.
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RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
Saken legges frem for kommunestyret med slik
innstilling:
Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2012 - 2015 med justeringer etter høringen,
vedtas i medhold av Plan og Bygninslovens § 11-15.
Kommunestyrets vedtak blir å kunngjøre i medhold av samme lov.
Kommunestyrets vedtak:
Hovedutvalg for miljø og teknikks behandling:
Ingen forslag.
Hovedutvalg for miljø og teknikks enstemmige innstilling:
Rådmannens forslag vedtas.

