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MØTEPROTOKOLL  
 

Klagenemnda  
 
Dato: 27.04.2021  kl 1300 - 1445 
Sted: Fjernmøte via digital møteplattform jf. kommuneloven § 11-7 
Arkivsak: 21/00013 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
medlemmer: 

Øivind Gaarder (Ap), leder 
Jul Tore Kittelsrud (Frp), nestleder 
Pål Tingelstad (Ap), medlem 

  
Medlemmer som ikke 
deltok:  

Ved møtestart måtte digital møteplattform endres fra Microsoft Teams til 
Cisco Webex, på grunn av teknisk feil hos Microsoft. To av klagenemndas 
medlemmer, May Britt Rakbjørg (GBL) og Bjørn Kværn (Ap), fikk tekniske 
problemer da de forsøkte å logge seg inn i møtet. Begge var forberedt på å 
delta i møtet, men ble dermed forhindret fra å delta. 

  
Fra administrasjonen: Rådmann Torbjørn Hansen, avdelingsingeniør Trude Øverlie, enhetsleder 

vann, avløp og renovasjon Trygve Rognstad, rådgiver Eli Stigen 
  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen   
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 30.04.2021. 
 
 

SAKSLISTE  

1/21 19/00768-30 196/3 - Klage på avslag på utslippssøknad  

2/21 20/02813-6 25/8 - Klage på avslag på utslippssøknad  
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Gjennomføringen av møtet 
 
Ved møtestart måtte digital møteplattform endres fra Microsoft Teams til Cisco Webex, på grunn av 
teknisk feil hos Microsoft. Det er referert innledningsvis i protokollen at to av klagenemndas 
medlemmer, May Britt Rakbjørg (GBL) og Bjørn Kværn (Ap), fikk tekniske problemer da de forsøkte å 
logge seg inn møtet. Begge var forberedt på å delta i møtet, men ble dermed forhindret fra å delta.  
 
Før behandlingen av sakslista ble det avklart at møtet var vedtaksdyktig, siden 3 av 5 medlemmer var 
tilstede. Det ble drøftet om møtet burde utsettes eller gjennomføres. Leder Øivind Gaarder besluttet 
å gjennomføre møtet.  
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1/21 196/3 - Klage på avslag på utslippssøknad 
 
Arkivsak: 19/00768 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Klagenemnda 27.04.2021 1/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Vedtak om avslag på søknad om utslippstillatelse for fritidsbolig med adresse Fjordlinna 486 på 
eiendom med gnr./bnr. 196/3 opprettholdes. 
 
Klagenemndas behandling 27.04.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Leder Øivind Gaarder (Ap) 
Trygve Rognstad 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Rådmann Torbjørn Hansen 
Trude Øverlie 
Pål Tingelstad (Sp) 
 
Leder Øivind Gaarder informerte om brev og epost fra Grethe Johnsrud og Helge Brynie, som han 
hadde mottatt 26.04.2021. Han leste opp brevet i møtet. 
 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) la fram tilleggsforslag tilsvarende alternativ 2 i saksutredningen: 
Vedtak om avslag på søknad om utslippstillatelse for fritidsbolig med adresse Fjordlinna 486 på 
eiendom med gnr./bnr. 196/3 opprettholdes. Det utarbeides forslag til endringer i kravet om 
helårsveg for tyngre kjøretøy i Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter 
og lignende i Gran kommune § 12, som i større grad åpner for andre løsninger på eiendommer med 
vanskelig fremkommelighet. Dette tas til politisk behandling i form av revidering av lokal forskrift.    
 
Votering 
Det ble først votert over innstillingen. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble deretter votert over tilleggsforslaget fra Jul Tore Kittelsrud (Frp). Forslaget falt med 2 mot 1 
stemme. 
 
Klagenemndas vedtak 27.04.2021: 
Vedtak om avslag på søknad om utslippstillatelse for fritidsbolig med adresse Fjordlinna 486 på 
eiendom med gnr./bnr. 196/3 opprettholdes. 
 
[Lagre]  
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2/21 25/8 - Klage på avslag på utslippssøknad 
 
Arkivsak: 20/02813 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Klagenemnda 27.04.2021 2/21 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Vedtak om avslag på søknad om utslippstillatelse for bygg med adresse Retrumsvegen 13 på 
eiendom med gnr./bnr. 25/8 opprettholdes. 
 
Klagenemndas behandling 27.04.2021: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Torbjørn Hansen 
Leder Øivind Gaarder (Ap) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Pål Tingelstad (Sp) 
Trygve Rognstad 
Trude Øverlie 
 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) la fram følgende alternative forslag:  
Klagen tas til følge 
Det forutsettes at adkomstvei breddes og at det etableres snuplass for konvensjonell tankbil ved 
Retrumsvegen 13.  
 
Det utarbeides forslag til endringer i kravet om helårsveg for tyngre kjøretøy i Lokal forskrift om 
utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Gran kommune § 12, som i større 
grad åpner for andre løsninger på eiendommer med vanskelig fremkommelighet. Dette tas til politisk 
behandling i form av revidering av lokal forskrift.  
 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) ba om punktvis avstemming.  
 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) trakk sitt forslag, og la i stedet fram følgende alternative forslag: 
Klagen tas til følge 
Det forutsettes at adkomstvei breddes og blir en helårsvei for tyngre kjøretøy, det etableres snuplass 
for konvensjonell tankbil ved Retrumsvegen 13.  
 
Rådmannen behandler søknaden om etablering av anlegg.  
 
Votering 
Ved votering ble rådmannens innstilling satt opp mot det alternative forslaget fra Jul Tore Kittelsrud 
(Frp). Innstillingen ble vedtatt med 2 mot 1 stemme.  
 
Klagenemndas vedtak 27.04.2021: 
Vedtak om avslag på søknad om utslippstillatelse for bygg med adresse Retrumsvegen 13 på 
eiendom med gnr./bnr. 25/8 opprettholdes. 
 
[Lagre]  
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