Møteprotokoll

Protokoll fra møte i
Fylkesutvalg 24.10.2016
Møtested:
Møterom:
Møtedato:
Tid:

Schweigaardsgate 4
Fylkestingssalen
24.10.2016
13:20 – 13:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Anette M. Solli
Leder
Lars Salvesen
Nestleder
Gunnar Melgaard
Medlem
Lise Hagen Rebbestad
Medlem
Sebastian Næss Langaas
Medlem
Solveig Schytz
Medlem
Morten Vollset
Medlem
Tonje Brenna
Medlem
Amund Kjernli
Medlem
Ina Rangønes Libak
Medlem
Gjermund Skaar
Medlem
Øyvind Solum
Medlem

Representerer
H
KRF
H
H
H
V
SP
AP
AP
AP
SV
MDG

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Arne-Rune Gjelsvik
Vibeke Limi

Representerer
FRP

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Vibeke Limi
Medlem

Representerer
FRP

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Tron Bamrud
Knut Sletta
Øyvind Michelsen
Kristin Felde
Marianne Brynildsen
Geir Atle Mjeldheim
Jan Ivar Bøe
Christian Hintze-Holm
Trude Remme

Stilling
Fylkesrådmann
Fylkesdirektør, administrasjonsavdelingen
Fylkesdirektør, plan, næring og miljø
Fylkesdirektør, kultur, frivillighet og folkehelse
Kommunikasjonsdirektør
Fylkesadvokat
Pressesjef
Ass. fylkesdirektør, kultur, frivillighet og folkehelse
Utvalgssekretær

Saksliste
Saksnr

Tittel
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Politiske saker
194/16 Nesodden kommune - Byggesak - Gbnr 2/1238 - Øvreveien 13 - Nybygg bolig klage
Saksprotokoll i Fylkesutvalg - 24.10.2016
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
1. Den administrative klagen på Nesodden kommunes vedtak om dispensasjon og
rammetillatelse for oppføring av ny enebolig med tilhørende carport, fremmet i brev
datert 19.9.2016, opprettholdes. Rammene for tiltak av denne art i et område med store
kulturhistoriske verdier bør avklares gjennom regulering.
2. Nesodden kommune anbefales å gjenoppta arbeidet med en områdeplan for Flaskebekk,
slik at framtidige tiltak kan vurderes i et helhetlig perspektiv, ut fra klare bestemmelser
for bevaring. En eventuell innpassing av nye boliger, og rammene for dette, bør vurderes
i en slik planprosess.
Utvalgets behandling:
Representanten Øyvind Solum (MDG) fremmet alternativt forslag til punkt 1 der ordet ikke er
lagt til i første setning:
1. Den administrative klagen på Nesodden kommunes vedtak om dispensasjon og
rammetillatelse for oppføring av ny enebolig med tilhørende carport, fremmet i brev
datert 19.9.2016, opprettholdes ikke. Rammene for tiltak av denne art i et område med
store kulturhistoriske verdier bør avklares gjennom regulering.
Votering:
 Ved alternativ votering over fylkesrådmannens punkt 1 og forslaget fremmet av Solum
(MDG) ble fylkesrådmannens forslag vedtatt med 11 mot 2 stemmer (MDG og FRP).
 Fylkesrådmannens forslag punkt 2 ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (FRP).
Vedtak:
1. Den administrative klagen på Nesodden kommunes vedtak om dispensasjon og
rammetillatelse for oppføring av ny enebolig med tilhørende carport, fremmet i brev
datert 19.9.2016, opprettholdes. Rammene for tiltak av denne art i et område med store
kulturhistoriske verdier bør avklares gjennom regulering.
2. Nesodden kommune anbefales å gjenoppta arbeidet med en områdeplan for Flaskebekk,
slik at framtidige tiltak kan vurderes i et helhetlig perspektiv, ut fra klare bestemmelser
for bevaring. En eventuell innpassing av nye boliger, og rammene for dette, bør vurderes
i en slik planprosess.

