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Rådmannens forslag til vedtak 
Kommuneplanutvalget gir sin tilslutning til utvalgte områder, jf. vedlegg, for videre 
konsekvensutredning. 
 
 
 
Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 18.10.2018 sak 18/18 
 
Møtebehandling 
Hans Tveitereid og Maria Lauvdal presenterte forslag til grovsiling av innspillene til 
kommuneplanrulleringen.  
 
Bjørg Engeseth Eide (KrF) foreslo at innspill nr. 83 tas med videre til konsekvensutredning. 
 
Bjørg Engeseth Eide (KrF) foreslo at innspill nr. 74 Bjørg tas med videre til 
konsekvensutredning. 
 
Espen Moy (MDG) foreslo at innspill nr. 91 tas med videre til konsekvensutredning. 
 
Espen Moy (MDG) foreslo at innspill nr. 107 tas med videre til konsekvensutredning. 
  
Per Svenningsen (AP) foreslo at innspill nr. 136 tas med videre til konsekvensutredning. 
 
Lene Dolly Berkan Langemyr (FrP) foreslo at innspill nr. 57 tas med videre til 
konsekvensutredning. 
 
Lene Dolly Bjerkan Langemyr (FrP) foreslo at innspill nr. 54 tas med til konsekvensutredning. 
  
Per Svenningsen (AP) foreslo at innspill nr. 48 tas med til videre konsekvensutredning.  
 
Tore Stalleland (SP) foreslo at innspill nr. 109 tas med videre til konsekvensutredning.  
 
Tore Stalleland (SP) foreslo at innspill nr. 55 tas med videre til konsekvensutredning.  
 
Tore Stalleland (SP) foreslo at innspill nr. 60 nord tas med videre til konsekvensutredning.  
 
Tore Stalleland (SP) foreslo at innspill nr. 60 syd tas med videre til konsekvensutredning.  
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Bjørg Engeseth Eide (KrF) foreslo ta innspill nr. 88 tas med videre til konsekvensutredning.  
 
Bjørg Engeseth Eide (KrF) foreslo ta innspill nr. 75 B tas med videre til konsekvensutredning.   
 
Trond Erik Bognø (H) og Bjørg Engeseth Eide (KrF) foreslo at innspill nr. 75 F tas med videre 
til konsekvensutredning.  
 
Tore Stalleland (SP) foreslo at innspill nr. 81 tas med videre til konsekvensutredning. 
 
Tore Stalleland (SP) foreslo: 
Kommuneplanutvalget ber Rådmannen foreta en nærmere vurdering av byggegrense mot 
sjø i forhold til fastsetting av en generell grense, samt en nærmere vurdering av innspillene 
som har kommet til byggegrense mot sjø. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
Tilleggsforslagene: 
Bjørg Engeseth Eides forslag om innspill nr. 74 fikk 3 stemmer og falt. 
Espen Moys forslag om innspill nr. 91, fikk 4 stemmer og ble vedtatt. 
Espen Moys forslag om innspill nr. 107 fikk 4 stemmer og ble vedtatt. 
Per Svenningsens forslag om innspill nr. 136 fikk 6 stemmer og ble vedtatt. 
Lene Dolly Berkan Langemyrs forslag om innspill nr. 57 fikk 1 stemme og falt. 
Lene Dolly Bjerkan Langemyrs forslag om innspill nr. 54 fikk 1 stemme og falt. 
Per Svenningsens forslag om innspill nr. 48 fikk 1 stemme og falt. 
Tore Stallelands forslag om innspill nr. 109 fikk 4 stemmer og ble vedtatt. 
Tore Stallelands forslag om innspill nr. 55 fikk ingen stemmer og falt. 
Tore Stallelands forslag om innspill nr. 60 nord fikk 1 stemme og falt. 
Tore Stallelands forslag om innspill nr. 60 syd fikk ingen stemmer og falt. 
Bjørg Engeseth Eides forslag om innspill nr. 88 fikk 1 stemme og falt. 
Bjørg Engeseth Eides forslag om innspill nr. 75B fikk 4 stemmer og ble vedtatt. 
Trond Erik Bognø og Bjørg Engeseth Eides forslag om innspill nr. 75 F fikk 5 stemmer og ble 
vedtatt. 
Tore Stallelands forslag om innspill nr. 81 fikk 5 stemmer og ble vedtatt. 
 
Tore Stallelands forslag om byggegrense mot sjø fikk 1 stemme og falt. 
 
Kommuneplanutvalget vedtak/innstilling  
Kommuneplanutvalget gir sin tilslutning til utvalgte områder, jf. vedlegg, for videre 
konsekvensutredning samt følgende tilleggsområder; innspill nr. 91, 107, 136, 109, 75B, 75F 
og 81. 
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