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Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal bystyre vedtar forslag til detaljreguleringsplan for Havstadodden med plankart og 
bestemmelser datert 10.01.2018, sist revidert henholdsvis 16.10. - og 24.10.2018, i medhold 
av plan- og bygningsloven § 12-12.  
 
 
 
Bystyret har behandlet saken i møte 29.11.2018 sak 18/169 
 
Møtebehandling 
 
Einar Krafft Myhren (SV) fremmet følgende alternativt forslag til vedtak: 

Bystyret finner ikke at den planlagte bebyggelsen harmonerer med de nærmeste 
omgivelsene, verken med tanke på volum eller utforming. En finner også at veien som fører 
ut til BB2 ikke har kapasitet til å sikre trygge trafikale forhold med en så stor økning i antall 
boliger. Bystyret avviser derfor planen slik den nå foreligger. 
 
 
Votering 
Forslaget fra Krafft Myhren (SV) ble satt opp mot kommuneplanutvalgets innstilling og 
sistnevnte ble vedtatt med 22 (9 H, 5 Frp, 2 Pp, 3 KrF, 2 V, 1 Sp) mot 17 (15 Ap, 2 SV) 
stemmer. 
 
 
Bystyret vedtak  
Arendal bystyre vedtar forslag til detaljreguleringsplan for Havstadodden med plankart og 
bestemmelser datert 10.01.2018, sist revidert henholdsvis 16.10. - og 24.10.2018, i medhold 
av plan- og bygningsloven § 12-12.  
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Havstadodden, forslag til detaljreguleringsplan, endelig behandling 

 
Rådmannens forslag til vedtak 
Arendal bystyre vedtar forslag til detaljreguleringsplan for Havstadodden med plankart og 
bestemmelser datert 10.01.2018, sist revidert henholdsvis 16.10. - og 24.10.2018, i medhold av 
plan- og bygningsloven § 12-12.  
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12. Sedimentundersøkelse og risikovurdering 
13. Støyrapport 
 
 

Sammendrag/problemstilling 

Utfordringene med den ønskede utbyggingen er at Støperiveien, som går fra Kystveien og inn til 
byggeområdet er smal. Beboerne i Støperiveien er skeptiske til den økte trafikken utbyggingen vil 
føre til. Det er foreslått noen forbedringer i krysset mot Kystveien.  
 
En annen utfordring er tilpasning av store, moderne bygninger i et område som er preget av eldre 
boligbebyggelse. Etter det offentlige ettersynet er planforslaget supplert med en bestemmelse om 
trekledning i okergule fargenyanser, noe som etter rådmannens syn gir et mye varmere og bedre 
tilpasset uttrykk.  
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens føringer og regionale eller nasjonale føringer når det 
gjelder arealplanlegging, så langt rådmannen kan se. 

 
Rådmannen anbefaler at Arendal bystyre vedtar planforslaget. 
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Bakgrunn for saken 

Planforslaget er fremmet av Stærk & co AS på vegne av utbyggingsselskapet Havstadodden AS. 
 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å bygge 38 boenheter som konsentrert 
blokkbebyggelse, fordelt på to områder, et mindre nær avkjørselen til Kystveien, og et større der 
det tidligere var betongproduksjon.  
 
Oppstartsmøte ble avholdt allerede i 2012, og det ble varslet oppstart kort tid etter. Planarbeidet 
ble videreført med ny kunngjøring og utvidelse av planområdet i 2017.  
 
Planforslaget var ute til offentlig ettersyn i perioden 6.7.- 10.09. 2018. 
 
Følgende endringer er foretatt; 
 
Plankartet:  

 Gang- og sykkelvegene o_GS1-o_GS2 er flyttet noe lenger inn i Støperiveien, og har nå en 
bredde på 3,0 m i avkjørselen. Det er også regulert inn to nye områder for tekniske anlegg - 
annen veggrunn; o_A7 og o_A8.  

 Tidligere felles område for småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, 
område f_SS6 er erstatte med formålet privat småbåtanlegg i sjø. Dette er gjort ved at 
område S3, privat småbåtanlegg i sjø, er utvidet. Private rettigheter i området er ivaretatt.  

 
Reguleringsbestemmelsene:  

 Bestemmelsen 3.02 er supplert med følgende for området BB1:  
 «De tekniske installasjonene kan dekke maks 8 m2 av takflaten. Det tillates maks 3 etasjer  
med boenheter, i tillegg til parkering i underetasje. Det tillates ikke takterrasser på bygg i   
område BB1.»  

 Høydene for tekniske installasjoner i BB2, er økt med 0,5 m. Utstrekningen er redusert fra 
maks 10 m2

 av takoverflaten, til maks 8 m2.  

 Bestemmelsen 3.02 tilføres, vedr. kledning og farger for blokkbebyggelse i BB2:  
«Ny bebyggelse skal ha en 1. etasje i mørkere grå farge. 2. – 4. etasje skal ha utvendig 
kledning i tre, med lokalhistoriske okergule fargenyanser. 5. etasje skal ha en grå farge.» 

 Rekkefølgebestemmelsen i § 7.05 endret til: «Utbedring av kjøreveg K2 inkludert kryss 
mot Fv. 410, må gjennomføres før det gis igangsettingstillatelse til tiltak knyttet til 
boligområdene BB1-BB2.»  

 Bestemmelsen pkt. 6.02 er supplert med antall småbåtplasser.  
 
Endringene er foretatt for å imøtekomme merknader, og forslaget er etter rådmannens syn klart for 
endelig behandling. 
 

Merknader  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), e-post datert 6. juli 2018: 
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom 
og skredfare i arealplaner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig sikker.  
 

Rådmannens kommentar: Tas til orientering. 
 
Fiskeridirektoratet, brev datert 27.07.2018: 
De har ingen andre merknader til planen utover det som før er beskrevet. 
 

Rådmannens kommentar: Tidligere uttalelse omhandlet at ev. forurenset grunn måtte 
følges opp i planforslaget. Tiltaksplan for forurensning er utarbeidet og godkjent. Forholdet 
til forurenset grunn er dermed ivaretatt i området.  

 
Kystverket Sørøst, brev datert 05.09.2018:  
De minner om at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens 
sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet, jf. havne- og farvannsloven § 27 første 
ledd. Eksempler på tiltak er etablering av brygger og fortøyningsinstallasjoner. 
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Rådmannens kommentar: Tas til orientering. 
 
Arendal havn, e-post av 7. september og 11. oktober 2018 
Arendal havn gav først uttrykk for at formålsgrensen for småbåthavna, burde starte 
ved dagens eksisterende brygge. Deretter trekker de dette tilbake og bekrefter i e-post av 
11.oktober, at avgrensningen i opprinnelig forslag likevel er akseptabel.  
 

Rådmannens kommentar: Tas til orientering. 
 
Aust-Agder fylkeskommune, e-post datert 7. september 2018:  
Det er positivt at det legges til rette for økt utnytting i området, som ligger sentralt ved 
kollektivakse med god frekvens og i sykkelavstand til byen. 
Planforslaget legger ikke til rette for allment tilgjengelig passasje gjennom planområdet.  
Å åpne opp for økt tilgjengelighet ville bidratt til at prosjektet tilførte vesentlig kvalitet til området. 
Alternativt bør det tilstrebes avtale om offentlig tilgjengelighet. 
Når det gjelder kulturminnevern er det kommentert at det bør foretas endringer av bestemmelsene 
for BB1 for å sikre at bygget ikke blir høyere enn 3 etasjer med hensyn til Havblikk.  
Norsk maritimt museum har ikke merknader i saken. De minner ellers om aktsomhetsplikten etter 
kulturminneloven.  
 

Rådmannens kommentar: Det er ikke offentlig vei inn til Havstadodden, og kan heller ikke 
bli det på grunn av lav standard. Det er derfor vanskelig å sette av deler av bryggene til 
offentlig eierform. Det er lagt opp til at det går an å gå igjennom området, se vedlegg 8, 
illustrasjoner BB2. Hauodden er offentlig friområde. 
Bestemmelsen er endret for BB1 og tilført en begrensning på etasjeantall og forbud mot 
takterrasse, slik at dette blir gjeldende i tillegg til fastsatt maks kotehøyde.  

 
Støperiveien Vel, brev datert 9.9.2018: 
De har oppfattet at flertallet i kommuneplanutvalget avviste saken med tydelige føringer om at 
antall boenheter måtte ned til 20, og at både høyder og volum måtte reduseres. 
De mener fortsatt at 20 boenheter er det maksimale antallet som kan tillates uten at det vil svekke 
det eksisterende bomiljøet betraktelig. 
Deres største ankepunkt er den økte trafikkbelastningen det vil bli.  
Ved å tillate så mange som 29 boenheter, vil de få tilbake stor trafikk på permanent basis.  
Veien er smal og til dels uoversiktlig med hus og utkjørsler tett på. Det er lite plass til fotgjengere. 
Støperiveien Vel ser positivt på at siktlinjene i krysset ut mot Kystveien skal forbedres. 
De mener at veien må utbedres før anleggsarbeidene starter, og ikke kan vente til det skal gis 
brukstillatelse for nye boenheter. 
De mener fortsatt at volumet i BB2 er for stort, selv om det er positivt at det er trukket lenger unna 
eksisterende bebyggelse.  
De kan ikke se hvordan bebyggelsen skal harmonere med de nærmeste omgivelsene, slik det ble 
vedtatt under behandlingen.  
Videre foreslår de at blokka i BB1 roteres 10 grader, som eksisterende hus. De ønsker også at 
pulttakformen flates ut, for å gi lavere totalhøyde.  
Ved planlegging og dimensjonering av ny kloakk ønsker de at det gjøres med tanke på at 
det skal være mulig for eksisterende boliger å koble seg til. 
Støperiveien Vel mener at en utbygging med 38 boenheter, hvorav 29 på Havstadodden ikke er 
forenlig med kommuneplanutvalgets vedtak om bestemmelser som sikrer at bebyggelsen 
harmonerer med de nærmeste omgivelsene så lenge Støperiveien skal benyttes til adkomstvei. 
 

Rådmannens kommentar: Forslaget som lå ute til offentlig høring gir anledning til 29 
boenheter på Havstadodden. Dette antallet er i tråd med tidligere føringer og varsler i 
saken.  
Trafikksituasjonen er godt gjort rede for i planbeskrivelsen kap. 6.6.  
Rekkefølgekravet om veiutbedringene er flyttet til før det gis igangsettingstillatelse for 
boligbyggene. 

 
Anders Lie Eide og Guro Bulien, Støperiveien 5, brev datert 10.09.2018: 
De ønsker at blokka i BB1 reduseres til 6 leiligheter, som er den naturlige størrelsen på et slikt 
bygg i dette miljøet. Dette med hensyn til at det vil bli innsyn til deres have, forringe verdien av 
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boligen deres og redusere bokvaliteten for dem.  Blokka bør også vris i samme retning som 
dagens hus. Det kan se ut som arkitekten har tenkt å hugge ned deres trær for å få utsikt.  
 

Rådmannens kommentar: Blokka er vridd slik at den passer i terrenget. Kollen Eide og 
Bulien har på sin eiendom gir en god buffer mellom deres hus og planlagte blokk. 
Forslagsstiller svarer at det selvsagt ikke er planer om å hugge vegetasjon på annen 
manns eiendom. Det er også presisert at det kun åpnes for 3 etasjer med boligformål, dvs 
over parkeringskjeller, og gitt et forbud mot takterrasser.  

 
Statens vegvesen, brev datert 14.09.2018: 
Statens vegvesen synes det er svært positivt at Støperiveien senkes og at det blir bedre 
siktsoner i området.  
De mener at formålsgrense for o_K1 mot nordøst er lagt slik at det gir en uheldig virkning på 
o_GS2. Det blir lite oppstillingsplass for fotgjengere som skal krysse fylkevegen 410, og passasjen 
for gående-syklende er smalere enn det den er i dag. De forutsetter at bredden på O_GS2 
opprettholdes eller gjøres bredere, og anbefaler at denne inkl. rabatt videreføres inn i 
Støperiveien. Det vil også være en fordel å trekke inn krysningspunktet over Støperiveien 5 meter 
fra vegkant. 
De mener også at avkjørselen til utsettingsrampen og tidligere bensinstasjon må stenges, og at 
veien og krysset må være utbedret før anleggsstart. 
 

Rådmannens kommentar: De fysiske forholdene i området tilsier at man ikke kan 
imøtekomme Statens vegvesen fullt ut. Det er likevel gjort noen endringer, slik at 
forholdene for syklende og gående blir bedre. Avkjørselen til tidligere bensinstasjon kan 
ikke uten videre stenges. Adkomsten vil bli vurdert på nytt i en evt. reguleringsplan for 
eiendommen. Rekkefølgekravet er endret til at krysset skal være utbedret før 
igangsettingstillatelse gis.  

 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, brev datert 13.09.2018: 
Fylkesmannen viser til sitt innspill til oppstart av planarbeidet, av 03.03.2017. Det framgår at 
arealkravet for uteareal til opphold, lek og rekreasjon i kommuneplanen er ivaretatt i planforslaget. 
Manglende medvirkning fra barn og unge, er en mangel ved planarbeidet etter deres syn. 

 
Rådmannens kommentar: Det tas til orientering at fylkesmannen mener at manglende 
medvirkning fra barn- og unge er en mangel ved planarbeidet. Rådmannen mener at denne 
utbyggingen ikke vedrører nabolagets barn i den grad at de behøver å si sin mening om 
det. Dersom planområdet har vært benyttet til lek etter at betongbedriften var nedlagt, noe 
rådmannen ikke kan se bort ifra, har leken vært forbundet med fare for alvorlige ulykker. 
Barnas representant, skole og foreldre i nabolaget har vært høringsparter. Barn- og unges 
interesser er godt ivaretatt i planforslaget etter rådmannens syn.  
Om barn- og unge er direkte berørt og skal involveres i planprosesser vurderes i hver 
enkelt sak.  
Rådmannen har merket seg at ingen av de andre viktige plantemaene som fylkesmannen 
vanligvis er svært opptatt av er bemerket. 

 
Advokatfirma Wigemyr & co, brev datert 5.9.2018:  
På vegne av Arvid Enggrav, Havstadodden 8 nevnes et par punkter som er av privatrettslig 
karakter. 
På vegne av ham og Nicolay Ljøstad, Havstadodden 7, skriver advokaten at en bebyggelse iht 
planforslaget innebærer en omfattende og ruvende bygningsmasse og eiendommene fratas all 
utsikt mot vannspeilet i Tromøysund og mot Tromøya. Lysforholdene for Enggrav vil også bli 
vesentlig dårligere. 
På vegne av disse to og noen andre naboer i Havstadodden anføres at bebyggelsen ikke er 
tilpasset omgivelsene slik planutvalget har formulert seg. Blokkene er lagt langt ut på kaien i totalt 
22 meters høyde, mens nabolaget består av lav småhusbebyggelse og ingen blokker.  
Leilighetsblokkene vil ruve kraftig helt ut i vannkanten.  
Bygningsmassen må reduseres betydelig i høyde og omfang, og trekkes inn mot fjellknatten i vest, 
slik at inngrepene hadde fremtrådt som mindre massive sett fra leia i Tromøysund. 
Brevet avsluttes med at «det må tas gode grep for å unngå at vannlinjene mot sjø bebygges med 
store boligklosser til ulempe for naboer, nærmiljø og sjøfarende.» 
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Rådmannens kommentar: Utbygger har sendt et svar direkte til Wigemyr ang. de 
privatrettslige forholdene. Som følge av merknaden endres f_SS7 til privat eierform.   
Kommuneplanutvalgets vedtak er nå imøtekommet med noen justeringer, som rådmannen 
mener har vesentlige positiv betydning. Volum og plassering er ikke endret. 
Det er lagt ved sol- og skyggediagrammer.  

 
 

Rådmannens vurdering 

Forholdet til kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) 
Havstadodden ble gjort om fra næringsformål til kombinert formål, bolig og næring, etter innspill i 
kommuneplanen i 2007.  
Havstad er markert som hensynssone H570_77 - hensynssone kulturmiljø. Hoveddelen av 
byggeområdet ytterst på Havstadodden er ikke omfattet av hensynssonen. 
Byggegrense til sjø er lagt i kystlinja i dette området. 
Hauodden og deler av Kystveien er regulert, og dermed satt av til detaljeringssone, dvs 
reguleringsplan gjelder, i kommuneplanen. Hauodden reguleres på nytt, og kryssløsningen 
fornyes.  
 
I kapittel 12, arealpolitikk er en viktig målsetting å redusere transportbehovet, og bygge tettere. Det 
skal planlegges for god bokvalitet, med gode uteoppholdsarealer som legger til rette for sosiale 
møteplasser, og i nærheten av servicetilbud og friområder. 
 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og -politikk.  
 
Estetikk og tilpasning  

Kommuneplanutvalget vedtok at «Det må utarbeides bestemmelser som sikrer at bebyggelsen 
harmonerer med de nærmeste omgivelsene.» 
Som svar på vedtaket er det lagt inn en bestemmelse om trekledning og oker-gule farger. 
 

Da saken ble fremmet for offentlig ettersyn var tanken å videreføre noe av uttrykket fra den gang det 
var industri her, og stål, glass og betong var tenkt som bygningsmateriale. Etter vedtaket ble 
utformingen knyttet til områdets øvrige bebyggelse, materialbruk og fargesammensetning i steden. 
Som vi ser av fotomontasjen gir dette et varmere og tydelig mer tilpasset uttrykk.  
 

 

 
Fotomontasje, trekledning og farger som finnes ellers i bebyggelsen. (montasje: Trafo arkitektur) 

 
Bygningene vil få terrengmessig ryggdekning i heia bak området.  
Fotomontasjen viser et ganske stort volum i forhold til bebyggelsen lokalt på Havstad, men det er 
flere store bygninger i området, slik som blokkene på Bellevue og Holmen og leilighetsbygget 
«Havblikk».  
 
Trafikk 
Krysset til Kystveien er foreslått regulert med utvidet frisiktssone, veien blir senket noe og 
breddeutvidet i dette området. Adkomstveien ellers reguleres som dagens, dvs at det bare er plass 
til en kjørebane. Det er lagt inn møteplasser, også som i dag.  
Med en maks p-dekning for personbil på 1,25 pr. boenhet, god bussforbindelse, og bare 2 km til 
Arendal sentrum, vil de nye boenhetene generere lite biltrafikk ifølge planbeskrivelsen.  Det er gjort 
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beregninger som går ut på at frekvensen vil bli omtrent den samme som da betongvirksomheten 
var her, men forskjellen er at det nå kun vil dreie seg om personbiler. 
 
Alternative adkomstveier 
Alternativ adkomst over den veien som kalles Havstadodden, vil ikke la seg gjennomføre fordi den 
blir altfor bratt over kneika, og privathus ligger helt ut til veikant.  
Denne veien vil imidlertid være godt egnet til skolevei og snarvei over til bussholdeplassen, som et 
supplement til Støperiveien.  
 
Rikspolitiske retningslinjer, forhold til barn og unges oppvekstvilkår 
Det er lagt til rette for to lekeplasser- en i forbindelse med bryggene, og en for litt mer utfordrende 
lek i terreng, aking, klatring i trær osv. i skrenten bak byggeområdet. Plasseringen mellom planlagte 
bygg og nabolaget gjør at den også vil tiltrekke seg andre barn. Bryggene antas å være mest aktuelle 
sommerstid, særlig for større barn og ungdom. 
Skolebarna må krysse Kystveien, men blir ledet via fortau og gangfelt til en snarvei opp Havstadlia 
til skolen. Det er ca 8-900 meter. 
 
Friluftliv og uteopphold 
Songe og Birkenlund byr på gode og varierte muligheter for friluftsliv til alle årstider. Innenfor 
planområdet er Hauodden, en liten odde som er offentlig friområde, med lett tilgang fra veien, og 
over bryggene. Ellers vises det til et større tilrettelagte offentlig friområde som nylig er regulert på 
Vindholmen, og parken i Barbubukt. Det er heller ikke langt til lysløypa innenfor Birkenlund, der det 
er store sammenhengende friområder og skiløyper.  Isen legger seg dessuten tidlig i Songebukta, 
og da kan det bli gode skøyte-muligheter. Om sommeren er det selvsagt båtlivet og opphold på 
bryggene som er mest attraktivt.  
Internt i planområdet er det lagt opp til gode og varierte uteoppholdsområder. Planforslaget gir 
dermed et godt potensiale for møteplasser på tvers av generasjoner.  
 
Universell utforming  
Utforming av leilighetsbyggene og leiligheter må ivareta krav i teknisk forskrift, TEK-17. 
Adkomstvei vil, ifølge planbeskrivelsen, være universelt tilgjengelig frem til inngangssonene. Alle 
uteområder der det skal opparbeides lekeplasser vil ligge universelt tilgjengelig.  
Friområdet på Hauodden videreføres som i dag, men er ikke tilgjengelig for alle. 
 
Teknisk infrastruktur  
Vann og avløp må tilkoples i Kystveien, det gjelder også brannvann. 
 
Biologisk mangfold  
Kystområdene i Arendal er godt kartlagt av biologer og det er flere observasjoner av arter i 
artsdatabanken. Langs kystlinja ligger det registrert oppvekstområde for sjøaure og torsk. Hele 
denne strekningen er bebygd med småbåtanlegg, og rådmannen kan ikke se at det planlagte 
småbåtanlegget skulle utgjøre noen vesentlig endring i denne sammenhengen.  
Med dette vurderes prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12 som godt ivaretatt. 
 
Forurensning 
Området er forurenset, og må ryddes før det kan tas i bruk til boligformål. Rapporter foreligger. 
Forurensningsloven ivaretar dette.  
 
Støy 
Anbefalingene om reguleringsbestemmelser i vedlagte støyrapport er fulgt opp i forslaget.  
 
Klimakonsekvenser 
Planområdet ligger sentralt i forhold til skole, og like ved hovedkollektivåre. Det er bussholdeplass 
ute ved Kystveien. Det er heller ikke langt inn til Arendal sentrum, med mange arbeidsplasser og 
kulturelle tilbud. Det er godt tilrettelagt for å gå eller sykle til sentrum. 
Nærmeste dagligvarebutikk med posttjeneste er oppe ved Gamle Songevei, ca 800 meter fra 
planområdet. Beliggenheten tilsier dermed at transportbehovet med privatbil bør være lavt.  
Det er en øvre begrensning på antall parkeringsplasser satt til 1,25 pr. enhet, noe som bidrar til å 
begrense hvor mange biler en husholdning kan ha. Det skal være minimum 1,5 
sykkelparkeringsplasser pr. enhet.  
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Det kan ikke bygges under kote 3 moh, bortsett fra parkeringskjeller. Overvannshåndtering må løses 
lokalt, og det må tas hensyn til Støperiveien, som ligger på et lavere nivå, på ca kote 2 moh., slik at 
overvannet ledes til sjø innenfor planområdet.  
Utbygger skriver at det foreløpig ikke er tatt stilling til hvilke type energiløsning det skal legges til 
rette for i de nye leilighetsbyggene.  
 
Eiendomsforhold 
Oppmålingsavdelingen gjør oppmerksom på at det er en del usikre grenser i området. 
Det er også en del privatrettslige forhold angående veiretter og bruksrettigheter innenfor 
planområdet. 
 
Utbyggingavtale 
Det er ikke offentlige arealer med unntak av renovasjonsanlegget som skal overtas til drift og 
vedlikehold av kommunen, og derfor ikke behov for utbyggingsavtale. 
Friområdet og bryggene på Hauodden er offentlig allerede.  
 
 

Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak 

Planforslaget innebærer ingen driftskostnader for kommunen, bortsett fra et nytt, nedgravd 
renovasjonsanlegg. 
 
 
Saksfremlegget er godkjent av kommunalsjef Geir Skjæveland 29. oktober 2018. 
 
 
 
 
 


	Saksprotokoll 291118
	Havstadodden, forslag til detaljreguleringsplan, endelig behandling

	Saksfremlegg 291118
	Sammendrag/problemstilling
	Bakgrunn for saken
	Merknader
	Rådmannens vurdering
	Driftsmessige konsekvenser av rådmannens forslag til vedtak


