
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/995-52  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 80/15 

 

Revisjon av kommuneplanens arealdel - grovsiling av arealbruksinnspill  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Grovsiling av arealbruksinnspill legges til grunn for det videre planarbeidet.  

2. Arealbruksinnspill med grønn og gul konklusjon konsekvensutredes (finsiles). 

Arealbruksinnspill med rød konklusjon tas ikke med videre i planarbeidet.  

3. Konsekvensutredningen (finsilingen) vil videre danne grunnlag for hvilke 

arealbruksinnspill som blir foreslått lagt inn i forslag til ny arealdel.  

4. Innspill som skal utredes nærmere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at 

grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at 

man unngår nedbygging av dyrka mark. 

 
 

Behandling i Formannskapet 18.08.2015: 

 

Forslag fra Alf Meier (Ap) p.v.a. Ap, H og Krf: 

Konklusjonen endres fra rødt til gult i følgende punkter i grovsilingen: 

02, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 27B, 38, 39, 51, 52, 59, 64, 75, 80, 91, 95.   

Punktene 100, 101 og 103 er innsendt for sent og det tas ikke standpunkt nå.  Kommunen kan 

selv foreslå disse områdene. 

 

Forslag fra Høyre og Frp: 

Punkt 79 i grovsilingen endres fra rødt til gult. 

 

Forslag fra Marit Hollerud (H): 

Punkt 92 i grovsilingen endres fra rødt til gult. 

 

Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp): 

«Tilleggspunkt: 

Innspill som skal utredes nærmere (Gult) som rammer dyrka mark, forutsettes det at 

grunneierne, gjennom dialog med kommunen, justerer/tilpasser prosjektene slik at man 

unngår nedbygging av dyrka mark. 

 

Tilleggspunkt: 

I den videre planprosessen bør det legges til rette for større utbyggingsområder  i 

skogsområder på Ask og i Åsa.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 



 

 

Dag Henaug (H) erklærte seg inhabil og forlot møtet under avstemmingen i punktene 7 og 

80. 

 

Meiers forslag ble enstemmig vedtatt med unntak av punktene 38, 52, 75, 91 og 95 hvor Sp 

og Sol stemte imot. 

Høyres/Frps forslag i punkt 79 fikk 5 stemmer og falt (H og Frp). 

Holleruds forslag i punkt 92 fikk 4 stemmer og falt (Hollerud, Bolstad og Johansen (H) og 

Frp)). 

 

Rådmannens forslag pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. 

Aasens forslag til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 

Aasens forslag til nytt punkt 5 fikk 3 stemmer (Sp, Sol og Frp). 
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