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Saksprotokoll 
 
 

Gnr 55 bnr 1 - Behandling av klage på avslag om bruk av 
kommunalt vann for Dysterjordet andelslandbruk 

Saksbehandler:  Svanhild Schipper Kjørsvik Saksnr.:  17/03464 

Behandlet av  Møtedato 

1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 18/18 01.03.2018 
 

  
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs behandling 01.03.2018: 
 
SV og FrP fremmet følgende alternative forslag til rådmannens innstilling: 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen fra Dysterjordet 
andelslandbruk. HTM finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av administrativt vedtak av 
01.12.2017. Vedtak om avslag på bruk av kommunalt drikkevann til vanningsvann 
omgjøres. 
 
Kjetil Barfelt(Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Søknad om tilgang til bruk av kommunalt vann innvilges med følgende vilkår: 
Vanningsrestriksjoner skal gjelde som for privat hage. 
Vannforbruk skal måles med vannmåler. 
Vanlig takst for vann gjelder 
Det vil ikke bli gitt videre tillatelse utover 2018.  
 
Votering: 
Fellesforslaget( SV og FrP) ble vedtatt 5-4 (2H,2Ap) 
Frp`s tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.03.2018: 
Hovedutvalg for teknikk og miljø (HTM) har vurdert klagen fra Dysterjordet 
andelslandbruk. HTM finner at klagers anførsler utgjør momenter som må medføre 
en annen vurdering av saken enn det som fremkommer av administrativt vedtak av 
01.12.2017. Vedtak om avslag på bruk av kommunalt drikkevann til vanningsvann 
omgjøres. 
 
Søknad om tilgang til bruk av kommunalt vann innvilges med følgende vilkår 
 

 Vanningsrestriksjoner skal gjelde som for privat hage. 

 Vannforbruk skal måles med vannmåler. 

 Vanlig takst for vann gjelder 
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 Det vil ikke bli gitt videre tillatelse utover 2018 
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Ås, 9. mars 2018 
 
Tonje Kilaas-Roen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 


	Saksprotokoll

