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Saksprotokoll

Gnr 104 bnr 19 - Kveldroveien 6 - Nybygg - Ishall - Klage på vedtak
D 512/12, den 18.01.2013

Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/01643
Behandlet av Møtedato
1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 42/14 08.05.2014

Rådmannens innstilling:
Hovedutvalg for teknikk og miljø opprettholder bygnings- og reguleringssjefens
vedtak i sak nr 512/12, av 18.01.2013.

Klagen fra Akershus fylkeskommune tas ikke til følge.
Klagen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus tas ikke til følge.
Klagen fra Statens vegvesen tas ikke til følge.

Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus til endelig avgjørelse.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.05.2014:
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende alternative innstilling:

1. Klagene tas ikke til behandling som klagesak ettersom det har gått mer enn ett år
siden vedtaket som påklages ble truffet. Ref. FVL § 31, 3. ledd.

Votering:
Arbeiderpartiets forslag ble enstemmig vedtatt.

Etter behandlingen oppfordret leder Ola Nordal utvalget til å ta opp til
behandling Fylkesmannens oppfordring om å omgjøre kommunens vedtak i
sak nr 512/12. Utvalget ønsket å behandle dette.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 08.05.2014:
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende innstilling:

2. HTM beklager saksbehandlingsfeilene som er begått i saken. Likevel finner HTM
ikke å ville omgjøre kommunens vedtak slik Fylkesmannen subsidiært har
begjært. Ulempene for utbygger ved en evt. omgjøring etter så lang tid vurderes
som mer avgjørende enn arealbrukskonflikter på stedet. HTM viser til
Rådmannens saksutredning av dette og legger vekt på argumentasjonen om at
plasseringen av treningshall for ishockey vurderes som egnet og at det er godt
tilrettelagt med gangveier i området. HTM viser også til uttalelser fra
Sivilombudsmannen (SOM 1986-35 og 2012-1080).
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Votering:
Arbeiderpartiets forslag pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 08.05.2014:
1. Klagene tas ikke til behandling som klagesak ettersom det har gått mer enn ettår

siden vedtaket som påklages ble truffet. Ref. FVL § 31, 3. ledd.

2. HTM beklager saksbehandlingsfeilene som er begått i saken. Likevel finner HTM
ikke å ville omgjøre kommunens vedtak slik Fylkesmannen subsidiært har
begjært. Ulempene for utbygger ved en evt. omgjøring etter så lang tid vurderes
som mer avgjørende enn arealbrukskonflikter på stedet. HTM viser til
Rådmannens saksutredning av dette og legger vekt på argumentasjonen om at
plasseringen av treningshall for ishockey vurderes som egnet og at det er godt
tilrettelagt med gangveier i området. HTM viser også til uttalelser fra
Sivilombudsmannen (SOM 1986-35 og 2012-1080).

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 12. mai 2014

Rita Stensrud
Konsulent
Politisk sekretariat
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