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R-308 Brunsvika enebolig - Behandling av klage på beslutning (24.08.20) om å legge plan ut på høring 
og offentlig ettersyn 
 

 
Hovedutvalg plan og bygning har behandlet saken i møte 21.09.2020 sak 45/20 
 

Møtebehandling 
Anna Myrstad Strand redegjorde for habilitetsspørsmålet.  
Leder Bjarne S. Elde (AP) ba om å få sin habilitet vurdert da det var kommet habilitetsinnsigelse fra 
klager/naboer. Elde fratrådte møtet.   
Asbjørn Jordahl (AP) tok hans plass. 
 
Nestleder Steinar Høgsve (SP) overtok som leder av møtet. 
Det ble gitt merknader til behandlingen i møte 24.08.2020, sak 39/20. 
Pkt. 1: Det ble votert over Bjarne S. Elde (AP) sin habilitet.  
Elde ble erklært inhabil med 5 mot 4 stemmer etter fvl. § 6 annet ledd. 
 

Votering 
Angående klage på beslutning av 24.02.2020 avvises mot 2 stemmer. 
 
Enstemmig vedtatt å oppheve vedtak, alternativ 1 
 
Det ble votert over rådmannens innstilling alternativ 2, som inneholder to punkter:  
Pkt.1. Tidligere politisk vedtak i forbindelse med behandlingen av R-308 Brunsvika enebolig annulleres 
som følge av ugyldighet, jf. forvaltningsloven § 41. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 2: I henhold til plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar hovedutvalget for plan- og bygning at 
detaljregulering for R-308 Brunsvika enebolig, datert 06.05.2020, sist revidert 28.05.2020, legges ut på 
høring og til offentlig ettersyn i seks uker.   
 
Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 
 
 
 

Hovedutvalg plan og bygnings vedtak  
Tidligere politisk vedtak i forbindelse med behandlingen av R-308 Brunsvika enebolig 
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annulleres som følge av ugyldighet, jf. forvaltningsloven § 41. 
 
Beslutninger kan ikke påklages og klage på utfallet av saken avvises, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-11 vedtar hovedutvalget for plan- og bygning at       
detaljregulering for R-308 Brunsvika enebolig, datert 06.05.2020, sist revidert  28.05.2020, legges ut på 
høring og til offentlig ettersyn i seks uker. 
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