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1-3 MELDING - INVESTERINGER KOMMUNALE BYGG 2012 - OPPFØLGING  
 
Saksbehandler:  Kai Adamski Arkiv: 614  
Arkivsaksnr.: 13/62    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 29.01.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget tar melding om investeringer kommunale bygg til 
orientering. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Vedlegg 
Ingen 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre bevilget i budsjett for 2012 kr. 2 500 000,- til formålet. 
Innvesteringene skulle benyttes til nødvendige/prioriterte tiltak i kommunens totale 
bygningsmasse. 
 
 
Kommunens ansvar for saken 
Rakkestad kommune er ansvarlig for drift og vedlikehold av hele sin bygningsmasse. 
Formålet er økonomisk og god drift på den enkelte enhet som benytter bygningene. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Følgende tiltak ble meldt som prioritert til teknikk og miljøutvalget i sak 12/1290. 
 
- Rehabilitering kommunale boliger                                             kr.   500 000,- 
- Riving av Siggerudbua                                                            kr.   100 000,- 
- Renseanlegg Ytterskogen                                                       kr.   300 000,- 
- Reparasjon RIF hus etter riving + istandsetting av uteplass        kr.   200 000,- 
- Inngjerding av dam bygdetunet                                             kr.   100 000,- 
- Enøk tiltak                                                                             kr.  1 300 000,- 
 
SUM                                                                                    kr.  2 500 000,- 
 
 
På området enøk tiltak var blant annet ”Tilkobling til fjernvarme”, ”Fjerning av oljetanker”, 
”Energimerking av kommunal bygningsmasse” 
 
På grunn av at fjernvarmeprosjektet ble utsatt i 2012 fikk vi ikke gjennomført disse 
prosjektene i 2012. Dette medførte også at vi ikke fikk fjernet oljetankene som forutsatt. 
Vedrørende energimerking har kommunen inngått en avtale, hvor flere kommuner deltar. 
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Dette i regi av fylkeskommunen. Enova bidrar med støtte. Utgifter til energimerking vil 
komme i 2013. 
Økonomi 
Utført 2012: 
 
Tiltak.                                                                                             Kostnad 
 
1. Nytt gjerde dam Bygdetunet155 lm. 1 port                                     145 500,- 
2. Riving av Siggerudbua inkl. opparbeiding av plass                          125 000,- 
3. Reparasjon av RIF hus etter riving + istandsetting av uteplass       454 000,- 
4. Rehabilitering av bygninger og enøk tiltak                                     1 695 500,- 
SUM                                                                                             2 420 000,- 
 
Under punkt 4 inngår: 
 

- Nytt opplegg VVS Fladstad barnehage 
- Nye vinduer Rådhusveien 1. (legekontor). 
- Utvendig rehabilitering Bjørkebo. 
- Rehabilitering 8 boenheter. 
- Nye dører og vinduer i Idrettsveien 17 (4 boenheter) 

 
 
Administrasjonens vurdering 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget tar melding om investeringer kommunale bygg til 
orientering. 
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2-13  MELDING - INVESTERINGER KOMMUNALE LEKEPLASSER 2012 - 
OPPFØLGING  
 
Saksbehandler:  Anita Isebakke Arkiv: D35  
Arkivsaksnr.: 12/194    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
2/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 29.01.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget tar melding om ”Investeringer kommunale lekeplasser 
2012 – oppfølging” til orientering. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Vedlegg  
Ingen 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommune vedtok i økonomi- og handlingsplan for 2012 – 2015 å oppgradere 
kommunale lekeplasser. Totalt er det bevilget kr. 1 450 000,- over en fireårsperiode til 
oppgraderinger av de kommunale lekeplasser. Det ble for 2012 satt av kr 250 000 for 
tiltaket.  
 
Tiltakene som var satt av i tiltaksplan for 2012 var: 
 - Gudim, Åkerveien/Kornveien nytt lekeapparat 
 - Prestegårdsfeltet, Eventyrveien nytt lekeapparat 
 
Hjemmel 
Kommunene har ansvar for vedlikehold av utstyr/lekeapparater på kommunale lekeplasser, 
slik at sikkerheten blir ivaretatt og skader unngås. 
 
Følgende lover og forskrifter gir føringer for drift og vedlikehold av lekeapparater på 
lekeplasser: 

- Forskrift 1996-07-19-703 ”Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr”.  
Det er vedtatt standarder som gir veiledning til oppfyllelse av lekeplassforskriftens krav. 
Norsk Standard NS-EN 1176 ”Lekeplassutstyr”. 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Undersøkelser av helsetilstand til barn og ungdom viser en skremmende tendens til økt vekt 
og lite fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet er viktig for forebygging av fedme og sykdom. Tiltak 
som foreslås gjennomført har til hensikt å øke barns aktivitet, som igjen vil ha en 
helsemessig god effekt. 
 
Økonomi 
Følgende investeringer er gjennomført 2012: 

- Ferdigstillelse lekeplasser  
  Lyngbyfeltet og Kirkengfeltet, Degernes kr.   196 218 Opparbeidelse av  
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          plenarealer, oppsetting  
         av lekeapparater 
- Innkjøp av lekeapparater til  
  Eventyrveien og Åkerveien   kr.    52 707 For utplassering 2013  

    

Totale investeringer    kr.  248 925 for lekeplasser 2012 
 
 
 
Administrasjonens vurdering 
På grunn av mye nedbør også i 2012 har det vært en utfordring å få ferdigstilt plenarealer 
på lekeplassene. Lekeplassen i Lyngbyfeltet/Lyngveien sto klar i september, mens 
Kirkengfeltet i Degernes ble klar i august måned. Kirkengfeltet ble ferdigstilt også med 
lekeapparater, men på Lyngbyfeltet mangler noen lekeapparater. Dette vil bli gjennomført 
våren 2013. 
 
Det er innkjøpt lekeapparater i 2011 og 2012, som skal plasseres ut på Gudim 
(Åkerveien/Kornveien) og Prestegårdsfeltet (Eventyrveien). Gjennomføres våre2013. 
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3-13 MELDING - INVESTERINGER VANN OG AVLØP  2012 - AVSLUTNING  
 
Saksbehandler:  Anita Isebakke Arkiv: M00  
Arkivsaksnr.: 12/178    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
3/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 29.01.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget tar melding om ”Investeringer vann og avløp 2012-
avslutning” til orientering. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Vedlegg 
Ingen 
 
 
Bakgrunn for saken 
Rakkestad kommunestyre vedtok i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 en økonomisk 
ramme på kr 5 000 000 til vann- og avløpsinvesteringer i 2012. Rammen ble i tertialrapport 
nr 2 2012 redusert med kr 1 750 000 til kr 3 250 000. 
 
 
Hjemmel 
De kommunale vann- og avløpsanlegg er regulert av flere lover og forskrifter.  
Rakkestad kommune har ansvaret for at de blir vedlikeholdt og driftet på forsvarlig måte.   
 
Kommunens vann- og avløpsinstallasjoner er underlagt flere lover og forskrifter. Blant annet: 
 

• Forurensningsloven, med tilhørende forskrifter. 
• Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven), med tilhørende forskrifter – blant 

annet drikkevannsforskriften. 
 
 
Andre faktaopplysninger 
Det ble i politisk sak 12/178 «Melding – investeringer vann og avløp 2012 – oppstart» meldt 
om at følgende tiltak skulle prioriteres i 2012:  
 
1. Ny PLS Bodal renseanlegg kr.    1 000 000,- 
2. Sanering deler Granveien v/Skautun  kr.    2 950 000,- 
3. Istandsettelse sanering Fagerveien/Griniveien   kr. 300 000,- 
4. Sanering nødoverløp ledningsnett Dørja   kr. 500 000,- 
5. Ny råvannsbrønn – Tjernes     kr.  250 000,- 
 
Totalt investeringer 2012                kr.    5 000 000,- 
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Helse- og miljøkonsekvenser 
For å oppfylle krav i lover og forskrifter, må Rakkestad kommune hvert år vedlikeholde og 
investere i sine vann- og avløpsanlegg. Tiltakene bidrar dessuten til å sikre drikkevann og 
hindre unødvendig forurensning i lokalsamfunnet.  
 
 
Økonomi 
Rakkestad kommunestyre bevilget kr 5 000 000 til vann- og avløpsinvesteringer i 2012, men 
dette ble redusert til kr 3 250 000 i tertialrapport nr 2 2012. 
 
Følgende investeringer er gjennomført for vann og avløp i 2012: 
 

1. Ny PLS Bodal renseanlegg    kr.      570 847 
2. Sanering deler Granveien v/Skautun   kr.                0 
3. Istandsettelse sanering Fagerveien/Griniveien kr. 155 816  
4. Sanering nødoverløp ledningsnett Dørja  kr.           0  

Rehabilitering vannledning Bergenhus  kr. 717 383 
Polymerbehandling Bodahl renseanlegg, HMS kr.  426 274 
Prosjektering i fbm utbygging fjernvarme  kr.   36 163 
Innløpsrist og skruevaskepresse Bodahl  kr. 594 555 
Omlegging til ny vannledning Kirkeveien  kr. 260 966 

            

Totalt investeringer 2012 kr.   2 762 003 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Et akutt vannledningsbrudd like før julen 2011 i Bergenhuskrysset, førte til behov for 
rehabilitering av en hovedvannledning. Det ble valgt en ny metode for rehabilitering av 
vannledningen, ny for Rakkestad kommune. Utblokking av gammel støpejernsledning med 
innføring av ny plastledning i samme trase. Det ble lagt 250 meter med ny ledning fra 
busslomme ved gamle Bergenhus skole, til innkjøring til Bohus ved Haldenveien. Prosjektet 
var meget vellykket, og ny vannledning ble fremført på kun 4 dager. En mindre ledning på ca 
100 meter fra Villaveien til Televeien ble også gjennomført med samme prinsipp. Denne 
typen rehabilitering ble valgt på grunn av vannledningene krysser under sterkt trafikkerte 
veier.    
 
Lenge etterlengtet utskifting av styringssystemet på Bodahl (PLS) ble startet opp. Planlagt i 
to etapper, hvor første del i 2012 og resterende i 2013. Første del gjennomført i 2012 som 
oppsatt.  
 
Ferdigstillelse av sanering av avløpsledninger i Fagerveien/Griniveien ble gjennomført våren 
2012. 
 
På grunn av utsettelse på utbygging Skautun, ble sanering av Granveien også utsatt. Det ble 
valgt å benytte gjenstående investeringsmidler til å fremskynde og gjennomføre andre 
tiltrengte tiltak. Følgende ble prioritert: 
 

- Innløpsrist med skruevaskepresse på Bodahl renseanlegg. Det oppsto akutt behov for 
rehabilitering av denne, planlagt gjennomført utskifting i 2013.  
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- Utbedring av polymerhåndtering. En HMS sak, hvor man over tid har sett på 
forskjellige løsninger. Letter arbeidet både fysisk og tidsmessig for ansatte på 
renseanlegget. 

- Omlegging til ny vannledning i Kirkeveien, med utskifting av vannkummer. 
 

Sanering av fellesledning fra Ytre vei til Dørja og råvannsbrønn ved Tjernes vannverk ble 
ikke gjennomført. Det var tiltenkt omprioritering av midler til samkjøring av gravearbeider i 
sentrum i forbindelse med Østfold Energis fremføring av fjernvarme. Fjernvarmeutbygging 
ble også utsatt, noe som førte til at det er totalt et underforbruk på kr 487 997 for 
investeringer vann og avløp 2012. Gjenstående midler vil bli avsatt på fond til fremtidige 
investeringer vann og avløp. 
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4-13 MELDING - INVESTERING KOMMUNALE VEIER OG BRUER INKL. 
VEINAVN 2012 - AVSLUTNING  
 
Saksbehandler:  Anita Isebakke Arkiv: Q14  
Arkivsaksnr.: 12/177    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
4/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 29.01.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget tar melding om ”Investeringer kommunale veier og 
bruer inkl. veinavn 2012” til orientering. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Vedlegg 
Ingen 
 
Bakgrunn 
Rakkestad kommunestyre bevilget - i budsjett 2012 og økonomiplan 2012 – 2015 - kr. 5 
000 000 til formålet. Det ble politisk vedtatt å fortsette med å ha en styringsgruppe for 
investeringer på kommunale veier. Styringsgruppen for 2012 besto av; Jan Lie leder (Ap), 
Ola Martin Wergeland Krog (V), Dagfinn Søtorp (Sp), seksjonsleder teknikk, miljø og 
landbruk Bernt Henrik Hansen, enhetsleder kommunalteknisk drift Ola Rønsen og 
enhetsleder kommunalteknikk Anita Isebakke.  
 
Hjemmel 
Rakkestad kommune er ansvarlig for drift og vedlikehold av sine veier med tilhørende 
installasjoner – for eksempel bruer og gatelys. Vegloven og tilhørende forskrifter – samt 
Statens Vegvesens håndbøker og normer setter rammer for denne virksomheten. 
 
Andre faktaopplysninger 
Følgende tiltak ble meldt som prioritert til teknikk og miljøutvalget i sak 12/177 «melding – 
investeringer kommunale veier og bruer 2012 – oppstart». 
Tiltaket er primært trafikksikkerhetsmessig begrunnet. 
 
Prioriteringer 2012: 
1. Kommunal bru Skjørtorp    kr   1 700 000 
2. Kommunal bru Stalsberg – Kåtorp   kr      550 000  
3. Kommunal bru Berg – Glørud   kr      400 000 
4. Dypgrøfting/forsterkning Førrisdal – Øverby  kr      360 000 
5. Utskifting enfasanlegg gatelys   kr      600 000 
6. Belysning parkering Rakkestadhallen  kr      470 000 
7. Oppføring veinavnskilt spredt bebyggelse  kr      350 000 
8. Asfaltering p-plass Jernbanegata   kr      150 000 
9. Anskaffelse feiemaskin    kr      350 000 
10. Asfaltering Ellestadveien    kr        70 000 

 
Totale investeringer 2012     kr   5 000 000 
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Styringsgruppen hadde møte 9. mai, hvor forslag til investeringer 2012 og fremdriftsplan ble 
gjennomgått.  
 
Det ble besluttet å fortsette investeringer på kommunale veier med dypgrøfting av Førrisdahl 
– Øverby, men det ble også satt av midler til rehabilitering av kommunale bruer og noe 
gatelys. Investeringene for 2012 skulle også dekke skilting av veier i spredt bebyggelse.  
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Dårlige veier kan føre til slitasje på kjøretøy og irritasjon for bilførere og oppsittere langs 
veiene i kommunen. I tillegg, kan unormal kjøring for å unngå huller og lignende skape 
farlige situasjoner. 
 
 
Økonomi 
Regnskap for investeringer kommunale veier 2012 
1. Kommunal bru Skjørtorp    kr      555 625 
2. Kommunal bru Stalsberg – Kåtorp   kr      509 122  
3. Kommunal bru Berg – Glørud   kr      279 860 
4. Dypgrøfting/forsterkning Førrisdal - Øverby  kr   1 589 271 
5. Utskifting enfase anlegg gatelys   kr      210 000 
6. Belysning parkering Rakkestadhallen  kr      483 548 
7. Oppføring veinavnskilt spredt bebyggelse  kr      126 854 
8. Asfaltering p-plass Jernbanegata   kr      149 919 
9. Anskaffelse feiemaskin    kr      243 750 
10. Asfaltering Ellestadveien    kr      106 010 
 Belysning Rådhusveien    kr      138 556 
 Anskaffelse kantklipper    kr      624 875 

 

Totale investeringer 2012     kr  5 017 389 inkl. mva 
 
 
Totalt ble det for ansvarsområdet investert i kr 5 017 389, mens budsjettet var på  
kr. 5 000 000, det vil si et merforbruk pålydende kr 17 389. 
 
 
Administrasjonens vurdering 
Veinavnskilting av veier i spredt bebyggelse ble gjennomført og sto ferdig juli 2012. 
 
Utbedring av enfase anlegg gatelys i Prestegårdsfeltet, for å imøtekomme lovpålagte krav, 
gjennomført mars. Gatelys Rådhusveien skiftet desember måned. Oppføring av belysning 
parkeringsarealer ved Rakkestadhallen ble også gjennomført i desember. 
 
Dypgrøfting av kommunal vei Førrisdahl – Øverby startet opp med befaring med grunneiere i 
august. Planlagt halve veistrekning 2012 og resterende 2013. Det ble benyttet samme 
gjennomføring metode som for tidligere prosjekter, der styringsgruppa har deltatt på 
befaringene sammen med grunneiere. Anbudsrunde og kontrakt inngått september/oktober 
og oppstart anleggsarbeider november.  
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Da det ble noe utsettelse på fullføring av rehabilitering av Skjøtorp bru i 2012, ble det valgt å 
øke fremdriften på dypgrøfting av kommunal vei Førrisdahl – Øverby. 
 
Utbedring kommunale bruer: 
 

1. Skjøtorp bru – prosjektering og utforming av ny anbudsbeskrivelse, utbedring av 
pilarer ble gjennomført desember. 
 

2. Stalsberg – Kåtorp bru, gammel bru ble revet og erstattet med 2 stk store 
overvannsrør i plast med en diameter på 2,4 meter. Anleggstid 4 dager, veien stengt 
i 3 dager. Det var mulighet for omkjøring. Gjennomført desember. 

 
3. Berg – Glørud (Honningen) bru, gammel bru ble revet og erstattet med 1 stk stort 

overvannsrør i plast med en diameter på 2,4 meter. Anleggstid ca 2 dager, veien 
stengt i ca. 8 timer. Ingen mulighet for omkjøring. Gjennomført desember. 

 
 
Asfaltering resterende veistrekning i Ellestadveien ca 140 meter, og parkeringsarealet i 
Jernbanegata i oktober og november. 
 
Det ble anskaffet to maskiner til kommunalteknisk drift i 2012.  
 

• Feiemaskin ble anskaffet i mai, da gammel feiemaskin ikke lenger lot seg reparere.  
• Ny kantklipper ble anskaffet i desember, og erstattet den gamle som var ca 40 år. 
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5-14 MELDING - INVESTERINGER KOMMUNALE VEIER OG BRUER 2013 – 
OPPSTART  
 
Saksbehandler:  Anita Isebakke Arkiv: Q14  
Arkivsaksnr.: 13/82    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 29.01.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget tar melding om ”Investeringer kommunale veier og 
bruer 2013 - Oppstart” til orientering. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Vedlegg 
Ingen 
 
Bakgrunn  
Rakkestad kommunestyre bevilget - i budsjett 2013 og økonomiplan 2013 – 2016 - kr. 3 
000 000 til kommunale veier og bruer. Styringsgruppen for investeringer kommunale veier 
2013 er den samme som for 2012; Jan Lie leder (Ap), Ola Martin Wergeland Krog (V), 
Dagfinn Søtorp (Sp), seksjonsleder teknikk, miljø og landbruk Bernt Henrik Hansen, 
enhetsleder kommunalteknisk drift Ola Rønsen og enhetsleder kommunalteknikk Anita 
Isebakke.  
 
 
Hjemmel 
Rakkestad kommune er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunale veier inkludert bruer 
og gatelys. Vegloven og tilhørende forskrifter – samt Statens Vegvesens håndbøker og 
normer setter rammer for denne virksomheten. 
 
 
Helse- og miljøkonsekvenser 
Dårlige veier kan føre til slitasje på kjøretøy og irritasjon for bilførere og oppsittere langs 
veiene i kommunen. I tillegg, kan unormal kjøring for å unngå huller og lignende skape 
farlige situasjoner. 
 
 
Økonomi 
Totalt er det satt av kr. 3 000 000 til investeringer for kommunale veier og bruer, som også 
inkluderer start for oppføring av adressering i spredt bebyggelse.  
 
 
Administrasjonens vurdering 
Styringsgruppen for kommunale veger hadde møte den 6. desember 2012.  Følgende tiltak 
ble prioritert for 2013. 
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Prioriteringer 2013: 
1. Kommunal bru Skjørtorp    kr   1 500 000 
2. Forts. dypgrøfting Førrisdahl - Øverby  kr      500 000 
3.  Oppføring adressering spredt bebyggelse  kr   1 000 000 
 
 
Administrasjonen vil også gjøre oppmerksom på at eksisterende gatelys øverst i Johs C Liens 
gate, er i meget dårlig tilstand. Disse gatelysene vil mest sannsynlig bli fjernet av kommunen 
i 2013. Det er usikkert om Statens vegvesen vil oppføre nye, da det er kommunen som har 
stått for oppføring av gatelys langs Johs c- Liens gate. Statens vegvesen har overtatt driften 
av nye gatelys langs Johs C. liens gate. 
Det er ikke satt av midler til utskifting av gatelys i Johs C. Liens gate i 2013. Antatt kostnad 
for utskifting ca kr 150 000. 
 
Politikerne i styringsgruppen påpekte at de ikke vil prioritere investeringsmidler til asfaltering 
og belysning av parkeringsplasser i 2013. 
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6-13 MELDINGSSAK - SYDVESTLINKEN  
 
Saksbehandler:  Espen Jordet Arkiv: L32  
Arkivsaksnr.: 13/72    
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/13 Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget 29.01.2013 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget tar saken til orientering. 
 
 
Saksopplysninger 
 
Vedlegg 
Kart over traséer som skal utredes. 
 
 
Bakgrunn 
Statnett og Svenska kraftnät planlegger å bygge ny kraftforbindelse mellom Sverige og 
Norge. På norsk side har Statnett kommet opp med 4 mulige traséer de ønsker å utrede, for 
så å velge en eller flere som de søker konsesjon på. Ett av alternativene går gjennom 
Rakkestad kommune, parallelt med den overføringslinjen som i dag krysser kommunen øst-
vest gjennom Degernes.   
 
 
Andre faktaopplysninger 
Statnett har meldt inn de 4 traséene de ønsker å utrede til NVE. På bakgrunn av dette har 
NVE fastsatt et utredningsprogram som Statnett må forholde seg til. Dette for å vise 
utbyggingens konsekvenser for; kulturminner, kulturlandskap, friluftsliv, bebyggelse, 
jordbruk, skogbruk, biologisk mangfold osv.  
 
 
Administrasjonens vurdering 
Statnett har pr. dags dato ikke valgt trasé for ny kraftforbindelse. Det vil si at det enda er 
usikkert om Rakkestad blir berørt av denne utbyggingen. Dersom Statnett skulle velge å 
søke konsesjon på traseen gjennom Rakkestad er det viktig at Rakkestad kommune er 
tydelig i sine høringsuttalelser inn mot Statnett og NVE. Dette for å ivareta både direkte og 
indirekte berørte parters interesser.  
 
Statnett har antydet at en konsesjonssøknad kan være klar mot slutten av 2013. Det er først 
når denne blir sendt NVE at endelig trasévalg blir kjent. Rådmannen vil følge utviklingen i 
saken og fremmer sak når ny informasjon foreligger. 
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