
Sunndal kommune Arkiv: 144
Arkivsaksnr: 2010/559-2
Saksbehandler: Gunnar Olav Furu

Saksframlegg

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Kommunestyret 29/10 12.05.2010

Sunndalsøra - tettstedsutvikling i et klimaperspektiv
0-visjonsprosjektet - sluttbehandling

Lederen for plan-, miljø- og næringstjenestens innstilling 
1. Sunndal kommunestyre setter pris på at Sunndalsøra er utvalgt av Grønne 

energikommuner og KS til pilotkommune for tettstedsutvikling i et klimaperspektiv, 0-
visjonsprosjektet.

2. Kommunestyret har vedtatt en målsetting om at klimautslipp skal reduseres 15% innen 
2015, dette gjelder både lokal transport og energibruk i kommunale bygg, jfr. energi- og
klimaplan.

3. Kommunestyret ber om at 0-visjonsprosjektet legges til grunn ved revisjon av
kommuneplanens arealdel, endring av reguleringsplaner på Sunndalsøra og 
utbyggingsplaner. Det skal legges spesiell vekt på:

• Fullføring av et sammenhengende gang-/sykkelvegnett. Legge til rette for 
sykkelparkering og forbindelser

• Bygging av ny bru over Driva til gående og syklende
• Videre utbygging av gang-/sykkelvegnett til rekreasjonsområder
• Fortetting langs gater i sentrum og tilrettelegging av klart definerte 

byromsforløp
• Utbygging ved Øratorget, flere alternativer er drøftet, må utredes nærmere
• Boligfortetting i sentrum
• Håsøran bør utbygges videre på en mest mulig arealøkonomisk måte
• Detaljhandel skal fortrinnsvis ligge i sentrum
• Bruk av spillvarme bør gjøres på en mest mulig bærekraftig måte,

matproduksjon på Håsøran kan være en god løsning
• Kommunale bygg, driftsoptimalisering, forbedre tilstanden på eksisterende 

bygg og nybygg hvor spesielle krav settes
• Private bygg, energi- og klimafond brukes som motivasjon for å få til

redusering av energibruk
4. Kommunestyret ber om at GE blir brukt så mye som mulig i det videre arbeid med 

tettstedsutviklingen sett i et klimaperspektiv.
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Behandling i Kommunestyret - 12.05.2010
Rådmann Per Ove Dahl og representanten Erling Rød, Fremskrittspartiet, ble erklært inhabil med 
bakgrunn i at de sitter i styret for Sunndal Næringseiendom AS, jfr. Forvaltningsloven § 6, 1. 
ledd, bokstav e), og fratrådte behandlingen av saken.  Gunnar Olav Furu, leder plan-, miljø- og
næringstjenesten, tiltrådte som rådmann.

Bjørn Johnsen, KS’ Grønne energikommuner, orienterte om 0-visjonsprosjektet, Sunndalsøra –
tettstedsutvikling i et klimaperspektiv, før behandlingen av saken startet.

Representanten Leif Oddmund Meisingseth, Fremskrittspartiet, fremmet følgende tillegg til pkt. 
3, nytt kulepunkt:
”Sunndal kommunestyre mener at befolkningsutviklingen som fremkommer i 0-visjonsprosjektet
ikke er realistisk og setter befolkningen i 2050 til 8.000 innbyggere.”

Representanten John Rasmus Leinum, Høyre, fremmet følgende endring i punkt 3, første setning:
”Kommunestyret ber om at 0-visjonsprosjektet brukes aktivt som rådgivende dokument ved
revisjon av kommuneplanens arealdel, endring av reguleringsplaner på Sunndalsøra og 
utbygginsplaner.”

Representanten Stig Rune Andreassen, Fremskrittspartiet, fremmet følgende forslag:
”Punkt 3, kulepunkt 8, Detaljhandel skal fortrinnsvis ligge i sentrum, strykes.”

VOTERING:
Innstillingens punkt 1 ble vedtatt enstemmig.
Innstillingens punkt 2 ble vedtatt enstemmig.
Vedrørende punkt 3:
Endringsforslaget fra John Rasmus Leinum ble satt opp i mot første setning i innstillingens punkt
3.  Endringsforslaget falt med 7 mot 17 stemmer for innstillingen.
Endringsforslaget fra Stig Rune Andreassen ble satt opp i mot innstillingen.  Endringsforslaget
falt med 8 mot 16 stemmer for innstillingen.
Tilleggsforslaget fra Leif Oddmund Meisingseth falt med 4 mot 20 stemmer.
Innstillingens punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Til slutt ble hele innstillingen tatt opp til votering og ble vedtatt med 21 mot 3 stemmer.

Vedtak:
1. Sunndal kommunestyre setter pris på at Sunndalsøra er utvalgt av Grønne 

energikommuner og KS til pilotkommune for tettstedsutvikling i et klimaperspektiv, 0-
visjonsprosjektet.

2. Kommunestyret har vedtatt en målsetting om at klimautslipp skal reduseres 15% innen 
2015, dette gjelder både lokal transport og energibruk i kommunale bygg, jfr. energi- og
klimaplan.
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3. Kommunestyret ber om at 0-visjonsprosjektet legges til grunn ved revisjon av
kommuneplanens arealdel, endring av reguleringsplaner på Sunndalsøra og 
utbyggingsplaner. Det skal legges spesiell vekt på:

• Fullføring av et sammenhengende gang-/sykkelvegnett. Legge til rette for 
sykkelparkering og forbindelser

• Bygging av ny bru over Driva til gående og syklende
• Videre utbygging av gang-/sykkelvegnett til rekreasjonsområder
• Fortetting langs gater i sentrum og tilrettelegging av klart definerte 

byromsforløp
• Utbygging ved Øratorget, flere alternativer er drøftet, må utredes nærmere
• Boligfortetting i sentrum 
• Håsøran bør utbygges videre på en mest mulig arealøkonomisk måte
• Detaljhandel skal fortrinnsvis ligge i sentrum
• Bruk av spillvarme bør gjøres på en mest mulig bærekraftig måte,

matproduksjon på Håsøran kan være en god løsning
• Kommunale bygg, driftsoptimalisering, forbedre tilstanden på eksisterende 

bygg og nybygg hvor spesielle krav settes
• Private bygg, energi- og klimafond brukes som motivasjon for å få til

redusering av energibruk
4. Kommunestyret ber om at GE blir brukt så mye som mulig i det videre arbeid med 

tettstedsutviklingen sett i et klimaperspektiv.

Vedlegg
1 Rapport - nullvisjonsprosjekt Sunndalsøra

Bakgrunnsrapport finnes på kommunens heimeside

Saksopplysninger
Sunndal kommune er en av 22 kommuner som er med i prosjektet Grønne energikommuner
(GE). Tettstedet Sunndalsøra ble utvalgt som en pilotkommune for tettstedsutvikling i et 
klimaperspektiv, og i den forbindelse ble begrepet 0-visjon introdusert. Grunnen til utvelgelsen 
var at tettstedet har en interessant sammensetning av industri og annen næringsvirksomhet, 
kombinert med tidligere arealplanlegging og naturlig innramming av fjell, elv og fjord. Det ble 
satt som en betingelse at kommunen ønsket å delta i prosjektet.
Det er et mål at prosjektet skal bidra til at energi og klima inngår som en naturlig del i 
kommunalt planarbeid. Prosjektet blir sett på som et pilotprosjekt, som kan støtte et effektivt
energi- og klimaarbeid i små- og mellomstore kommuner. 

Tidligere politisk behandling
Økonomi- og planutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget ble orientert om prosjektet i 
møter henholdsvis 18.08.2009 og 20.08.2009.
Økonomi- og planutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget vedtok i møter henholdsvis
22.09.2009 og 24.09.2009 følgende:

”Sunndal kommune deltar i prosjektet tettstedsutvikling for Sunndalsøra i et 
klimaperspektiv og stiller nødvendig egen faglig kompetanse til disposisjon i prosjektet.”
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Økonomi- og planutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget fikk en felles gjennomgang av en 
foreløpig rapport i møte 24.11.2009.
Økonomi- og planutvalget og teknikk-, miljø- og kulturutvalget fikk en gjennomgang av ferdig 
rapport fra konsulenten i møter 27.april og 29.april 2010, og tok den til orientering.

Rapport
Bjørn Johnsen er prosjektleder for arbeidet med nullvisjonsprosjektet i GE som har vært
oppdragsgiver for rapporten. Arbeidet ble igangsatt i august 2009, og har vært ledet av Amund 
Gulden fra FuthArk og Tone B. Bjørnhaug fra Arkitekturverkstedet/Asplan Viak med Amund 
Gulden som prosjektleder. Prosjektet er finansiert av KS og kommunen har stilt egne ansatte til 
disposisjon i planarbeidet.

Rapporten foreslår virkemidler og tiltak på plannivå som viderefører og supplerer kommunens 
energi- og klimaplan og strategiplan for sentrumsutvikling. År 2050 er lagt til grunn for 
utredningsarbeidet med en antatt befolkningsøkning på 1000 personer. Hydro er betraktet som en 
ressurs, og det forutsettes at bedriften har en kontinuerlig prosess for å redusere CO2-utslipp.

Det er en viktig målsetting at prosjektet skal ha en overføringsverdi til andre kommuner. 

I vedlagt sluttrapport er det utført en rekke registreringer og analyser for ulike tema. Blant annet 
er naturgitte forhold som flom, snøfonn, steinsprang, naturvernområde, grøntstruktur, solforhold
og lokalklima vurdert. Hensikten med registreringene og analysene har vært å avdekke naturgitte 
forhold som kan påvirke arealutviklingen og planmessige vurderinger.
I rapporten er det lagt vekt på å vise eksempler fordelt på følgende kategorier:

1. Kvalitetseksempler (gang-/sykkelveger, gater og plassrom i sentrum og Øratorget)
2. Fortettingseksempler
3. Utnyttelse av spillvarme 
4. Enøktiltak i bygg

Planområdet omfatter hele Sunndalsøra, noe som er i samsvar med kommunedelplanens grenser.

Sintef
Sintef ble engasjert til å vurdere kvalitetsledelse og mulige prosessforbedringer. Videre skal 
mulighetene for praktisk nytte for Sunndal kommune vurderes, og hvordan erfaringene kan bidra 
til å jobbe mer systematisk og effektivt med energi- og klimaarbeid i kommunen. Rapporten er 
ennå ikke ferdig. 

Strategiplan for sentrumsutvikling 
Planen ble vedtatt i kommunestyret 16.12.2009. Plandokumentene består av 1. Temarapport plan, 
temarapport miljø og temarapport næring, 2. Strategi for stedsutvikling og 3. Mulige prosjekter 
og tiltak. 
Kommunestyret vedtok en del endringer, spesielt ble det påpekt at det er viktig å innarbeide
plandokumentets strategier inn i framtidige areaplaner og detaljplaner, og at Øraskoletomta
bevares og videreutvikles som grøntområde.

Energi- og klimaplan 2009 – 2015
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Kommunestyret vedtok i møte 16.12.2009 energi- og klimaplan for Sunndal kommune 2009-
2015, datert 05.11.2009, med noen endringer. 
Sunndal kommune har som mål å ha en mest mulig effektiv utnyttelse av energiressursene. Dette 
er det mest lønnsomme for kommunen, og vil samtidig bidra til å oppnå de nasjonale målene som
er satt for å redusere klimagassutslipp. En gjennomføring av tiltakene i energi- og klimaplanen
kan gi grunnlag for ny næringsvirksomhet lokalt.
I utarbeidelsen av planen har det vært et tett samarbeid med Hydro Sunndal. 

I arbeidet med 0-visjonsprosjektet har strategiplanen for sentrumsutvikling og energi- og
klimaplanen vært et viktig grunnlag. 

Kommuneplan 2007 – 2015
Kommuneplan med samfunnsdel og arealdel ble vedtatt i 29.08.2007. En av målsettingene i 
kommuneplanen er:

”Mål 4. Sunndalsøra som regionsenter og knutepunkt på Indre Nordmøre. Tiltaket er å 
utarbeide en sentrumsplan som videreutvikler Sunndalsøra som region- og
kommunesenter gjennom tiltak som fortetting, forskjønning, flere sosiale møteplasser etc. 
og avsette årlige bevilgninger i økonomiplanen til gjennomføring av planen”.

I kommuneplanens arealdel fra 2007, er ikke Sunndalsøra tatt med. Begrunnelsen var at
kommunedelplan for Sunndalsøra, vedtatt 19.03.2002, var så vidt ny at en revidering ble utsatt. 
En revidering av kommuneplanens arealdel for Sunndalsøra er aktuelt i 2011.

Vurdering
Rådmannen er styreleder i Sunndal næringseiendom (SNE). 0-visjonsprosjektet berører 
interessene til SNE på to sentrale områder:

• Konkret forslag om å tilrettelegge for boligutbygging på Håsøran
• Konkret forslag til vedtak om at detaljhandel skal lokaliseres til sentrum

Rapporten fra 0-visjonprosjektet er ikke juridisk bindene for kommunen slik som for eksempel 
en reguleringsplan eller kommunedelplan. Rapporten kommer i midlertidig med konkrete forslag 
til vedtak som kommunestyret kan gjøre og som klart strider mot interessene til SNE. 
Rådmannen er derfor kommet fram til at han er inhabil i saken. Rådmannen har drøftet saken 
med fylkesmannen, som under tvil kommer fram til samme konklusjonen som rådmannen.

Prosjektet er utarbeidet av GE, et prosjekt i regi av KS og finansiert av regjeringen. Rapporten er 
faglig grundig og oversiktlig. GE påpeker at det er viktig hvordan rapporten blir tatt imot, og om 
prosessen, metodikken og analysene har en overføringsverdi for andre kommuner.  Det er også 
viktig hvordan Sunndal kommune velger å bruke rapporten i forbindelse med utarbeidelse av 
arealplaner og ved gjennomføring av prosjekter.

Sunndalsøra- tettstedet med potensial til å bli kommunenes klimavennlige forbilde 

0-visjonsprosjektet er et pilotprosjekt som har som målsetting å gi en overføringsverdi til
sammenlignbare tettsteder og småbyer. 
For andre kommuner er mange omtalte tema aktuelle: 
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• Viktige gang-/og sykkelveger som medfører mindre bruk av bil og dermed reduserte 
utslipp. Reisevaneundersøkelse er gjennomført. Tekniske løsninger for sykkelveger og 
sykkelfelt er drøftet. 

• I et tettstedsutviklingsprosjekt er det blant annet viktig å vurdere gater, plassrom,
plassering av bygg, forsterke sammenhenger mellom viktige bygg, øke 
oppholdskvalitetene og øket attraktivitet. 

• Fortetting i sentrum er aktuelt for nesten alle sammenlignbare tettsteder. 
• Gode eksempel på organisering av boligutbygging som gir best mulig utsikt for alle, gode 

solforhold og skjerming mot vind. 
• Energibruk med fortettingseksempler er vist, noe som har en generell interesse.
• Organisering og plassering av detaljhandel sett i forhold til transport.
• Klimabygg i sentrum, som visualiserer tiltak for å redusere energibruk i kommunale og 

private bygninger. Formålet er å bevisstgjøre om energiforbruk og inspirere til reduserte 
CO2-utslipp i kommunen.

• Bruk av spillvarme 

Muligheter for Sunndal kommune
Sunndalsøra er relativt tettbygd, har et bymessig preg og er definert som et regionsenter på indre 
Nordmøre. Men skal Sunndalsøra framstå som et naturlig handelssenter for egne innbyggere, 
omkringliggende kommuner og for turister, bør det satses på å skape et mer attraktivt og levende 
sentrum på Sunndalsøra. Dette vil uten tvil tiltale yngre personer, som i stadig større grad 
orienterer seg mot byer. Det må nevnes at det også er en målsetting å styrke bygdesentra og 
opprettholde bosettinga i alle deler av kommunen. Et godt eksempel er prosjektet Sunndalsporten 
på Gjøra.

Mulige vedtak
I rapporten er mulige vedtak for gang-/sykkelveger, sentrum, fortetting av boliger, detaljhandel 
og næring, utnyttelse av spillvarme og enøktiltak i bygg, foreslått.

Gang-/sykkelveger
Forslag til vedtak i rapporten:

• Etablering av gang/sykkelveger der dette mangler
• Nye lenker for gående og syklende
• Høyere standard på gang- og sykkelveinettet. Belysning, 

sikrere kryssinger, vindskjerming, vegetasjon eller lignende
• Bedre muligheter for sykkelparkering
• Incentiver til sykling. sykkelaksjoner med premiering av 

syklende eller lignende

Reisevaneundersøkelsen, hvor rundt 470 deltok, viser at opp til 15 % ved kvalitetsheving av 
gang-/sykkelvegnettet ønsker å gå eller sykle i stede for å bruke bil. Samlet reduksjon for 
arbeidsreiser, innkjøp og fritid er forsiktig beregnet til knapt 3,5 %. I sentrum vil bygging av en 
bru, over Driva fra Hjelltrøa til Villabyøran, gi en redusert reisetid for bebyggelsen på vestsida av 
elva til sentrum. Dette vil sannsynligvis føre til mer bruk av sykkel. Bedre muligheter for 
sykkelparkering vil også være et positivt tiltak. 
Det er vist en mulig videre utbygging av gang-/sykkelvegnettet til viktige rekreasjonsområder.
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Rundt 4000 innbyggere har kortere reisetid enn 10 min fra bolig til sentrum ved bruk av sykkel. 
Dette betyr at tidsbesparelsen ved å bruke bil er mindre enn 5 minutt for de fleste på 
Sunndalsøra.
Energi- og klimaplanen har en målsetting om å øke antall gående og syklende til arbeid og skole 
med 10 %.

Sentrum
Forslag til vedtak i rapporten (noe forkortet):

Gater og plassrom
• Beplanting langs sentrums viktigste gater
Forsterke sammenhenger
• Utredning om definering av prioritert byromsforløp mellom

viktige bygninger i sentrum der viktige plassrom, funksjoner
og supplerende funksjoner skal sikre aktive fasader langs 
hele forløpet. 

• Etablering av sykkelparkering helst under tak, på strategiske 
punkt langs forløpet i henhold til 0-visjonsrapport.

Øratorget
• Utredning om mulig plassering av skjermingsbygg mot 

Sunndalsvegen, med offentlig tilgjengelige funksjoner i 
første etasje. 

Det er viktig å øke oppholdskvalitetene og attraktiviteten i sentrum. Dette antas å øke 
detaljhandelen i sentrum, både for egne innbyggere og besøkende, og som igjen kan gi nye 
investeringer i handelsnæringen. 

Eksempel på vedtak som er mulig å gjøre for å redusere CO2-
utslipp på Sunndalsøra:

Bolig- og næringsfortetting 
• Utredning om mulig fortetting langs sentrums viktigste gater 

og plasser. 
Boligfortetting i Villabyen og Håsøran
• Utredning om hvilket område som egner seg best til 

boligfortetting med utgangspunkt i 0-visjonsrapporten.
.

Næringsfortetting Håsøran
• Utredning om mulig avgrensing av næringsområde. 

Næringsfortetting. Detaljhandel
• Vedtak om at detaljhandel skal lokaliseres i sentrum. 

Strategiplanen for sentrumsutvikling viser muligheter for å få pass til tusen nye innbyggere i 
sentrum. 0-visjonsprosjektet viser noen andre muligheter til fortetting. Eksemplet med ny 
blokkbebyggelse i Villabyen, hvor den eldste bebyggelsen på Sunndalsøra er, kan selvsagt 
diskuteres. Dette vurderes som et utmerket eksempel på fortetting hvor det er lagt vekt på 
utnyttelse av solenergi og solfylte uterom.
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Ny boligbebyggelse på Håsøran er også vurdert. Her må en fordeling av arealbruk mellom
næringsformål og eventuelle boliger nødvendigvis vurderes. Samlet CO2-utslipp fra 
personbiltransport er nesten den samme om boligbygging skjer i sentrum eller på Håsøran. 

Lederen for plan-, miljø- og næringstjenesten mener at arealet på Håsøran bør prioriteres til 
næringsformål.

Det blir i rapporten pekt på at dagens bruk av Håsøran til næringsformål, forretninger med
handverkaktivitet og forretninger med stort behov for lagring eller utstilling utendørs, bør kunne 
fortettes.

Detaljhandel er i dag lokalisert i sentrum, noe som gir muligheter til oppholdskvaliteter og 
trivsel. Rapporten er helt konkret på at flytting av detaljhandel fra sentrum til Håsøran fører til 
øket bilbruk. Som eksempel viser beregninger at flytting av halvparten av dagens detaljhandel til
Håsøran, øker CO2-uslippet ved innkjøpsreiser med 12 %. 

Lederen for plan-, miljø- og næringstjenesten er uten tvil enig i rapportens vurderinger. På den 
annen side må det må nevnes at økonomi- og planutvalget vedtok blant annet i møte 01.12.2009:

Økonomi- og planutvalget ber om at det igangsettes omregulering på Håsøran, slik at 
bruken av områdene I.7, I.8, I.9 og I.10 og arealet mellom endres fra ”Industri” til 
”Blandet virksomhet”, herunder også forretninger (detaljhandel).

Rapportens konklusjon er ikke i samsvar med vedtaket i økonomi- og planutvalget.

Utnyttelse av spillvarme
Forslag til vedtak i rapporten:

Veksthus.
• Utredning om forutsetninger for, og kartlegging av, interesse 

for etablering av matproduksjon på Sunndalsøra, inkludert 
kartlegging av mulig finansiering og evt. støtteordninger. 

Elektrisitetsproduksjon
• Utredning om forutsetninger for, og kartlegging av, interesse 

for samtidig produksjon av elektrisitet og varme (kogenerering) på Sunndalsøra, inkludert 
kartlegging av mulig finansiering og evt. støtteordninger. 

Klimabygg i sentrum
• Utredning om mulig plassering, og innhold.

Oppvarming av sykkelstier
• Utredning om hvilke traséer som kan være aktuelle for å 

holde sentrale sykkel- og gangstier frie for is og snø.

Det er beregnet energibehov og CO2-utslipp for produksjon og transport for et gitt volum (470
tonn) tomater og agurker produsert i Nederland og på Håsøran.  CO2-utslipp til oppvarming med 
spillvarme er satt til null. Produksjon på Håsøran og leveranse i regionen, gir betydelig redusert 



Side 9 av 9

utslipp av CO2. Det kan også nevnes at det i flere år har det vært en målsetting å etablere 
akvakulturanlegg på Håsøran.

Elektrisitetsproduksjon basert på spillvarme er i utgangspunktet vanskelig økonomisk. Dette er 
først og fremst en oppgave for Sunndal Energi og Hydro. 

Ny boligbebyggelse på Sunndalsøra anbefales å utføres i passivhusstandarden. Målsettingen er 
blant annet at oppvarmingsbehovet ikke skal overstige 15 kWh/m2 pr år. 

Det er allerede gjennomført konkrete tiltak med oppvarming av utearealer og benker, noe som
øker oppholdskvaliteten og som kan redusere bilbruken. Nye prosjekter til oppvarming av 
fotgjengerarealer og sykkelveger er aktuelt.

Enøk i bygg (redusere CO2-utslipp)
Forslag til vedtak i rapporten:

Enøkfond
• Opprettelse av enøkfond. 

Kommunale bygg 
• Driftsoptimalisering.
• Utredning om tilstanden på kommunale bygg der generelle 

tiltak, bygningsmessige tiltak, tekniske tiltak og øvrige tiltak 
drøftes.

• Fremtidige bygg skal bygges i henhold til passivhusstandard

Private bygg
• Utarbeidelse av enøkmanual i kommunal regi.

Private husstander
• Utarbeidelse av enøkskriv til alle husstander

Energi- og klimafond er avsatt og retningslinjene legges fram for kommunestyret i juni.

I kommunale bygg er det god styring på energibruk, men fortsatt er det mange muligheter til 
forbedring. Orkide har satt i gang et samarbeid mellom de fleste kommunene på Nordmøre. 
Prosjektet er ennå ikke oppstartet, men teknikk-, miljø- og kulturutvalget har vedtatt at Sunndal 
kommune skal delta. Det forutsettes at dette gir målbare resultater. 

Kommunen har investert i et termofotograferingsutstyr og vil være behjelpelig til å registrere 
varmelekkasje fra privatboliger. Kommunens innbyggere skal få tilsendt en kortversjon av 
energi- og klimaplanen.

Kommuneplanens arealdel Sunndalsøra, godkjent 19.03.2002, skal etter hvert revideres. Lederen
for plan-, miljø- og næringstjenesten mener at strategiplan for sentrumsutvikling og 0-
visjonprosjektet i denne sammenheng er viktig og bør være retningsgivende. Videre er det også 
viktig at rapportene blir brukt på en konstruktiv måte ved utarbeidelse eller endringer av 
reguleringsplaner.
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GE-samarbeidet skal avsluttes i løpte av året, og det er mulig å be om bistand til videre arbeid 
med temaer som er vurdert i 0-visjonsprosjektet. Lederen for plan-, miljø- og næringstjenesten 
mener det er viktig å bruke den kompetansen som stilles til rådighet. Det foreslås at økonomi- og
planutvalget velger ut de temaer som er mest hensiktsmessig i forhold tettestedsutvikling i et 
klimaperspektiv.

Utskrift til: Plan-, miljø- og næringstjenesten v/saksbehandler til orientering og videre 
oppfølging.

Kopi til: Jan Erik Holthe
Tor Fossum

Rett utskrift 18.06.10:

Brit Resell
møtesekretær


