Vestby kommune

MØTEPROTOKOLL
Plan- og miljøutvalget
Møtetid:
Sted:

04.02.2019 kl. 17:00-17:10.
Formannskapssalen Vestby rådhus

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 8.
Møtende medlemmer:
Trond Finstad (Ap), Karl Øyvind Trandem (Sp), Bodil Andersen Holter (BYGDL),
Johanne Dønnestad Hauge (H), Stig Eyde (H) og Tore Hem (Frp).
Møtende varamedlemmer:
Ragnhild Lervik Johansen (Ap) for Thor Einar Ombustvedt (BYGDL).
Forfall:
Thor Einar Ombustvedt (BYGDL) og Jørgen Bakke Wasenius (Barnerepresentant).
Fra administrasjonene møtte:
Jack Hatlen (Ro-leder PBG).
Møtesekretær:
Elin Westengen Tokerød.
Diverse merknader:
Det var ingen merknader til møteinnkalling eller dagsorden.
Det var ingen merknader til delegerte vedtak.
Møteprotokoll godkjent 04.02.2019
Bodil Holter (BYGDL) og Tore Hem (Frp).
Underskrift:
Dokumenter er elektronisk godkjent.
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Saker til behandling

PLM-4/19
2. gangs behandling - Søndre Follo renseanlegg - Detaljregulering
Plan- og miljøutvalgets behandling 04.02.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Plan- og miljøutvalgets vedtak 04.02.2019:
Detaljregulering for Søndre Follo renseanlegg med reguleringskart datert 07.05.2018
og bestemmelser datert 09.01.2019, egengodkjennes i henhold til plan- og
bygningslovens § 12-12.

Rådmannens innstilling:
Detaljregulering for Søndre Follo renseanlegg med reguleringskart datert 07.05.2018
og bestemmelser datert 09.01.2019, egengodkjennes i henhold til plan- og
bygningslovens § 12-12.
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PLM-5/19
Klage - Ileggelse av tvangsmulkt og tvangsmulktens størrelse - Gnr
65 Bnr 29 - Vadbakkveien 12 - Ulovlighetssak - Utførte tiltak i
strandsonen
Plan- og miljøutvalgets behandling 04.02.2019:
Repr. Bodil Holter (BYGDL) fremmet følgende forslag:
Klage på ileggelse av tvangsmulkten tas til følge.
Det er foretatt retting i henhold til vedtaket. Kommunen ser ingen grunnlag for å
ilegge tvangsmulkt i henhold til vedtaket.
Plan- og miljøutvalget begrunner vedtaket i at plan- og bygningslovens §32-10,
1.ledd fastslår at sanksjon skal stå i rimelig forhold til ulovligheten
Votering:
Repr. Bodil Holters forslag fikk 1 stemme og falt.
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme (BYGDL).
Plan- og miljøutvalgets vedtak 04.02.2019:
Klage på ileggelse av tvangsmulkten tas ikke til følge.
Det er ikke foretatt retting i henhold til vedtaket av 07.09.2015. Kommunen har
dermed hjemmel til å ilegge tvangsmulkt i henhold til vedtaket.
Tvangsmulkten fastsettes til:
Engangsbeløp på kr. 2000,Løpende mulkt på kr. 100,- pr. dag
Mulkten vil ikke løpe før klagebehandlingen av saken er ferdig, ettersom det i
beslutning av 14.01.2019 er gitt utsatt iverksetting av tidligere gitt pålegg datert
07.09.2015.
Det vil gis informasjon til klager når det er fastsatt ny frist for retting, og dermed også
når vedtaket om tvangsmulkt vil begynne å løpe.

Rådmannens innstilling:
Klage på ileggelse av tvangsmulkten tas ikke til følge.
Det er ikke foretatt retting i henhold til vedtaket av 07.09.2015. Kommunen har
dermed hjemmel til å ilegge tvangsmulkt i henhold til vedtaket.

Plan- og miljøutvalget 04.02.2019

Side 4 av 5

Vestby kommune
Tvangsmulkten fastsettes til:
Engangsbeløp på kr. 2000,Løpende mulkt på kr. 100,- pr. dag
Mulkten vil ikke løpe før klagebehandlingen av saken er ferdig, ettersom det i
beslutning av 14.01.2019 er gitt utsatt iverksetting av tidligere gitt pålegg datert
07.09.2015.
Det vil gis informasjon til klager når det er fastsatt ny frist for retting, og dermed også
når vedtaket om tvangsmulkt vil begynne å løpe.
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