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MØTEPROTOKOLL  
 

Klagenemnda  
 
Dato: 07.05.2019 08:00 
Kl: 0800-0940 
Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen 
Arkivsak: 19/00016 
Arkivkode: 033  
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen 

  
 Terje Aschim (GBL) møtte kl 0857, til behandling av sak 5/19 

 
Ved behandling av de øvrige sakene på sakslista var fire representanter til 
stede. 

  
Fra administrasjonen: Seksjonsleder ergo-, fysioterapi og legetjenesten Kjersti Høibø Tysland 

enhetsleder vann og avløp Trygve Rognstad, fagansvarlig tildelingsenheten 
Reidun Lien Hæhre, rådgiver Eli Stigen 

  
Protokollfører: Rådgiver Eli Stigen 
  
 
Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle 
merknader innen 09.05.2019. 
 
 

SAKSLISTE  

3/19 
16/00141-
102 

Klage på avslag TT - kort, 5080, LH  

4/19 16/00239-25 
Lekkasje / stort vannforbruk Tømtevegen 7 - Klage på administrativ 
avgjørelse 

 

5/19 19/00013-68 
Opprettholdelse av avslag på søknad om parkeringskort etter klage 
- ref 67 
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3/19 Klage på avslag TT - kort, 5080, LH 
 
Arkivsak: 16/00141 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Klagenemnda 07.05.2019 3/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Avslag på TT – kort opprettholdes da kriteriene for tildeling ikke anses å være oppfylt. 
 
Klagenemndas behandling 07.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Leder Therese Alm Ludvigsen (Ap) 
Reidun Lien Hæhre 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) 
Pål Tingelstad (Sp) 
Eli Stigen 
 
Votering 
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Klagenemndas vedtak 07.05.2019: 
Avslag på TT – kort opprettholdes da kriteriene for tildeling ikke anses å være oppfylt. 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

4/19 Lekkasje / stort vannforbruk Tømtevegen 7 - Klage på administrativ 
avgjørelse 
 
Arkivsak: 16/00239 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Klagenemnda 07.05.2019 4/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1. Søknad om reduksjon i avgift for vann og avløp begrunnet i lekkasje avslås. 
2. Klagenemda anser at lekkasjer ved bolig- og fritidseiendommer på inntil 1000 m3, må 

belastes abonnentene. For øvrige abonnenter beholdes gjeldende praksis med en grense på 
3000 m3. Mengdene knyttes til beregnet lekkasje utover normalt forbruk. Klagenemda ber 
kommunestyret vurdere endrede retningslinjer for reduksjon i gebyrer ved lekkasjer. 
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Klagenemndas behandling 07.05.2019: 
 
Disse hadde ordet i saken: 
Leder Therese Alm Ludvigsen (Ap) 
Trygve Rognstad 
Pål Tingelstad (Sp) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) 
Eli Stigen 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
 
Leder Therese Alm Ludvigsen (Ap) la fram følgende endringsforslag: 

1. Som innstillingen. 
2. Klagenemda ber kommunestyret vurdere endrede retningslinjer for reduksjon i gebyrer ved 

lekkasjer, i forbindelse med revisjon av lokal forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer.  
 
Votering 
Ved votering ble innstillingens punkt 1 enstemmig vedtatt. 
Ved votering ble innstillingens punkt 2 satt opp mot endringsforslaget fra leder Therese Alm 
Ludvigsen (Ap). Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Klagenemndas vedtak 07.05.2019: 

1. Søknad om reduksjon i avgift for vann og avløp begrunnet i lekkasje avslås. 
2. Klagenemda ber kommunestyret vurdere endrede retningslinjer for reduksjon i gebyrer ved 

lekkasjer, i forbindelse med revisjon av lokal forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer 
 
[Lagre]  
 
 
 
 

5/19 Opprettholdelse av avslag på søknad om parkeringskort etter klage - ref 
67 
 
Arkivsak: 19/00013 

Behandlet av Møtedato Saknr 

Klagenemnda 07.05.2019 5/19 

 
 

Rådmannens innstilling: 
 
Klagenemda for Gran kommune opprettholder avslag på søknad om parkeringskort for 
forflytningshemmede da det vurderes at søker ikke fyller kriteriene for parkeringskort. 
 
 
Klagenemndas behandling 07.05.2019: 
 
Leder Therese Alm tok opp spørsmål om lukking av møtet. Pål Tingelstad (Ap) foreslo å lukke møtet. 
Møtet ble vedtatt lukket i henhold til kommuneloven § 31 nr 2, jf. offentleglova § 13 og 
forvaltningsloven § 13. 
 
Disse hadde ordet i saken: 
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Leder Therese Alm Ludvigsen (Ap) 
Jul Tore Kittelsrud (Frp) 
Pål Tingelstad (Sp) 
Kjersti Høibø Tysland 
Terje Aschim (GBL) 
Anne-Kristin Hellmark Swärd (MDG) 
 
Møtet ble åpnet igjen før votering. 
 
Votering 
Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 3 mot 2 stemmer. 
 
Klagenemndas vedtak 07.05.2019: 
Klagenemda for Gran kommune opprettholder avslag på søknad om parkeringskort for 
forflytningshemmede da det vurderes at søker ikke fyller kriteriene for parkeringskort. 
 
[Lagre]  
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