Lillestrøm
kommune

Møteprotokoll
Formannskapet
Tid:

15.01.2020 kl. 08:30

Sted:

Formannskapssalen - Rådhuset i Lillestrøm

Arkivsak:

19/00015

Møtende
medlemmer/
varamedlemmer:

Jørgen Vik (AP)
Thor Christian Grosås (SP)
Heidi Westbye Nyhus (AP)
Yngve Lofthus Teigen (AP)
Bente Skulstad (AP)
Kjartan Berland (H)
Hanne Beate Nerdrum (H)
Thomas Langholen (H)
Jane Bråthen (SP)
Anette Carnarius Elseth (FRP)
Eline Stangeland (MDG)
Tore Berg (FRBBL)
Helen Bjørnøy (SV) fra kl. 08.40
Boye Bjerkholt (V)
Elisabeth Løvtangen (KRF)

Forfall:
Fra
administrasjonen
møtte:

Trine Myrvold Wikstrøm, rådmann

Protokollfører:

Ingjerd Sveen Vetvik

Merknader:

Det ble av advokatfirmaet Kluge innledningsvis gitt en historisk
gjennomgang av saken knyttet til Brånåsen nedlagte avfallsdeponi.
Det ble av prosjektleder Lars Gundersen holdt en presentasjon over
tiltak som kommunen har iverksatt ifm. Brånåsen nedlagte
avfallsdeponi.
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Tatt opp i møtet

Lillestrøm, 16.01.2020
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Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.
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Godkjenning av protokoll fra forrige møte

Protokoll fra formannskapets møte 8. januar 2020 ble godkjent uten merknader.

Skriv inn vedtaket her
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Saker til behandling

8/20 Sluttbehandling - Reguleringsplan for Løkenåsen felt C2
Behandlet av
1 Hovedutvalg for miljø og samfunn
2 Formannskapet
3 Kommunestyret

Møtedato
08.01.2020
15.01.2020
29.01.2020

Saknr
2/20
8/20
1/20

Møtebehandling i Formannskapet 15.01.2020:
Møtebehandling
Hovedutvalg for miljø og samfunn hadde følgende innstilling:
1. Forslag til detaljreguleringsplan for Løkenåsen felt C2, gnr. 39 bnr. 189 – PlanID
0203R1702, datert 29.03.2019, sist revidert 10.09.2019, vedtas i medhold av plan og
bygningsloven § 12-12.
2. Det skal legges inn energibesparende og miljøvennlige løsninger for oppvarming. Kapittel
2.5 får nytt navn: Miljø- og energitiltak. Det legges inn nytt avsnitt: Det skal installeres
vannbåren varme i alle boliger tilknyttet bergvarmepumpe, flisfyringsanlegg eller annet
klimavennlig alternativ.
3. I kapittel 3.3.2 i Reguleringsbestemmelsene legges det inn et nytt avsnitt: 100 % av
parkeringsplassene for beboere skal være tilrettelagt for lading av elbil.
4. Det skal etableres en turvei for allmennheten i planområdet i tråd med utomhusplanen.
Det er ikke krav om universell utforming av turveien.
Boye Bjerkholt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:
Det tillates etablering av maks 80 boenheter.

Votering
Det ble avholdt punktvis avstemming over hovedutvalgets innstilling.
Punkt 1: Enstemmig vedtatt
Punkt 2: Vedtatt mot 5 stemmer (H, FRP og FRBBL)
Punkt 3: Vedtatt mot 1 stemme (FRP)
Punkt 4: Vedtatt mot 1 stemme (FRP)
Forslaget fra Venstre fikk 3 stemmer (V, MDG og SV), og falt.
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Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Forslag til detaljreguleringsplan for Løkenåsen felt C2, gnr. 39 bnr. 189 – PlanID
0203R1702, datert 29.03.2019, sist revidert 10.09.2019, vedtas i medhold av plan og
bygningsloven § 12-12.
2. Det skal legges inn energibesparende og miljøvennlige løsninger for oppvarming.
Kapittel 2.5 får nytt navn: Miljø- og energitiltak. Det legges inn nytt avsnitt: Det skal
installeres vannbåren varme i alle boliger tilknyttet bergvarmepumpe,
flisfyringsanlegg eller annet klimavennlig alternativ.
3. I kapittel 3.3.2 i Reguleringsbestemmelsene legges det inn et nytt avsnitt: 100 % av
parkeringsplassene for beboere skal være tilrettelagt for lading av elbil.
4. Det skal etableres en turvei for allmennheten i planområdet i tråd med
utomhusplanen. Det er ikke krav om universell utforming av turveien.

[Lagre vedtak] [Lagre endelig vedtak]
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9/20 Klage på ekspropriasjonsvedtak, etappe 3, Langgata, Solberg
Behandlet av
1 Hovedutvalg for miljø og samfunn
2 Formannskapet
3 Kommunestyret
4 Hovedutvalg for miljø og samfunn

Møtedato
08.01.2020
15.01.2020
29.01.2020
05.02.2020

Saknr
3/20
9/20
2/20

Møtebehandling i Formannskapet 15.01.2020:
Møtebehandling
Thor Grosås ba rådmannen redegjøre for konsekvensene av ikke å gjennomføre
ekspropriasjon fra gbnr. 49/19 og da heller ikke bygge veien forbi eiendommen.
Da behandling av saken ble utsatt i hovedutvalg for miljø og samfunn 8. januar 2020 forelå
det ingen innstilling fra hovedutvalget.
Rådmannen hadde følgende innstilling:
Klagene tas ikke til følge. Klagene oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig
avgjørelse. Forhandlingsplikten etter plan- og bygningslovens § 16-2 annet ledd, og
oreigningslova § 12 annet ledd er oppfylt for både gbnr. 49/19, Langgata 103, og gbnr.
49/42, Langgata 26. Begrunnelsen fremgår av saksfremlegget. Det fremsettes et nytt tilbud til
eier av gbnr.49/42 som tar sikte på å erstatte grunneiers garasje, slik at garasjen kan
oppføres i tråd med kommunens vei- og gatenorm.
Thor Grosås (SP) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes.

Votering
Forslaget fra SP fikk 6 stemmer (SP, FRP, MDG, KRF og FRBBL), og falt.
Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 4 stemmer (SP, FRP og FRBBL).

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Klagene tas ikke til følge. Klagene oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig
avgjørelse. Forhandlingsplikten etter plan- og bygningslovens § 16-2 annet ledd, og
oreigningslova § 12 annet ledd er oppfylt for både gbnr. 49/19, Langgata 103, og gbnr.
49/42, Langgata 26. Begrunnelsen fremgår av saksfremlegget. Det fremsettes et nytt tilbud til
eier av gbnr.49/42 som tar sikte på å erstatte grunneiers garasje, slik at garasjen kan
oppføres i tråd med kommunens vei- og gatenorm.
[Lagre vedtak] [Lagre endelig vedtak]
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10/20 Fornyelse av salgsbevillinger og skjenkebevillinger i
Lillestrøm kommune
Behandlet av
1 Hovedutvalg for helse og mestring
2 Formannskapet
3 Kommunestyret

Møtedato
07.01.2020
15.01.2020
29.01.2020

Saknr
2/20
10/20
3/20

Møtebehandling i Formannskapet 15.01.2020:
Møtebehandling
Hovedutvalg for helse og mestring hadde følgende innstilling:
Alle virksomheter med salgsbevillinger og skjenkebevillinger i Lillestrøm kommune skal
søke fornyelse av bevillingen for kommende bevillingsperiode, 01.10.2020 til 30.09.2024.

Votering
Enstemmig vedtatt

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Alle virksomheter med salgsbevillinger og skjenkebevillinger i Lillestrøm kommune skal søke
fornyelse av bevillingen for kommende bevillingsperiode, 01.10.2020 til 30.09.2024.
[Lagre vedtak] [Lagre endelig vedtak]

8

11/20 Forslag til nye forskrifter om åpningstid, skjenketid og
salgstid i Lillestrøm kommune
Behandlet av
1 Hovedutvalg for helse og mestring
2 Formannskapet
3 Kommunestyret

Møtedato
07.01.2020
15.01.2020
29.01.2020

Saknr
1/20
11/20
4/20

Møtebehandling i Formannskapet 15.01.2020:
Møtebehandling
Hovedutvalg for helse og mestring hadde følgende innstilling:
1. Forskrift om åpningstider for serveringssteder som ikke skjenker alkoholholdig
drikke, Lillestrøm kommune, Viken, vedtas.
2. Forskrift om skjenke- og åpningstider for skjenkesteder, Lillestrøm kommune, Viken,
vedtas.
3. Forskrift om salgstider for alkoholholdig drikke gruppe 1, Lillestrøm kommune, Viken,
vedtas.
Boye Bjerkholt (V) fremmet på vegne av V, H og FRP følgende alternative forslag:
Åpningstider for serveringssteder; §1 endres til:
Serveringssteder som omfattes av lov om serveringsvirksomhet kan holde åpent hele døgnet
innendørs og utendørs.
§2: Strykes.
Om forslag 1 og 2 vedtas fremmes også følgende forslag:
§3: Strykes.
Skjenke- og åpningstider for skjenkesteder:
§ 1 endres til:
Skjenking av alkoholdig drikke gruppe 1-2 kan skje fra kl. 06.00 til kl. 03.00 innendørs og
utendørs.
Skjenking av alkoholdig drikke gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 til kl. 03.00 innendørs og
utendørs.
§ 2 endres til:
Skjenkesteder kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.30 innendørs og utendørs.
Elisabeth Løvtangen (KRF) fremmet på vegne av KRF, SP og SV følgende forslag:
Forskrifter om åpningstider for serveringssteder settes fra kl. 06.00 til kl.02.00 innendørs, og
fra kl. 06.00 til kl. 24.00 utendørs.
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Forskrift om skjenketider settes for alkohol gruppe 1-2 fra kl. 08.00 til kl. 02.00 innendørs.
Skjenketider for alkohol gruppe 3 settes fra kl. 13.00 til kl. 02.00 innendørs, og fra kl. 13.00 til
24.00 utendørs.
Jane Bråthen (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til § 2:
Skjenkesteder med aldersgrense under 20 år kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 02.30
innendørs og utendørs.

Votering
Det ble holdt positiv avstemming.
Omforent forslag fra KRF, SP og SV fikk 6 stemmer (KRF, SP, SV, MDG og FRBBL), og falt.
Forslaget fra SP fikk 6 stemmer (SP, KRF, SV, MDG og FRBBL), og falt.
Omforent forslag fra V, H, og FRP ble votert over under ett, fikk 5 stemmer (V, H og FRP), og
falt.
Innstillingen fra hovedutvalg for helse og mestring ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Forskrift om åpningstider for serveringssteder som ikke skjenker alkoholholdig drikke,
Lillestrøm kommune, Viken, vedtas.
2. Forskrift om skjenke- og åpningstider for skjenkesteder, Lillestrøm kommune, Viken,
vedtas.
3. Forskrift om salgstider for alkoholholdig drikke gruppe 1, Lillestrøm kommune, Viken,
vedtas.
[Lagre vedtak] [Lagre endelig vedtak]
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12/20 Søknad om skjenkebevilling - Zaytoun Restaurant AS
Behandlet av
1 Hovedutvalg for helse og mestring
2 Formannskapet

Møtedato
07.01.2020
15.01.2020

Saknr
3/20
12/20

Møtebehandling i Formannskapet 15.01.2020:
Møtebehandling
Hovedutvalg for helse og mestring hadde følgende innstilling:
1. Søknad om skjenkebevilling fra Zaytoun Restaurant AS i tilknytning til «Zaytoun
Restaurant», Storgata 40, 2000 Lillestrøm, imøtekommes med de begrensninger som
fremkommer av punktene under.
2. Som bevillingshaver godkjennes Zaytoun Restaurant AS org.nr. 916 896 999.
3. Som styrer for bevillingen godkjennes Mahmoud Abdulaziz Almustafa født 17.11.1997,
og som stedfortreder godkjennes José Sheikho født 12.05.1987.
4. Det innvilges alminnelig skjenkebevilling innendørs og utendørs for alkoholholdig drikk
gruppe 1-2.
a) Den innendørs bevilling gjelder for et skjenkeareal på 140 kvm.
b) Den utendørs bevilling gjelder for et areal på 14 kvm, iht. vedlagte tegning.
5. Bevillingen gis innenfor Skedsmo kommunens skjenketid fastsatt i forskrift. For
alkoholholdig drikk gruppe 1-2 er innendørs skjenketid fra kl. 06.00 til kl. 03.00, og utendørs
skjenketid er fra kl. 06.00 til kl. 02.00. Åpningstiden er 30 minutter etter fastsatt skjenketid,
og med åpningstid menes at alkoholholdig drikke må være konsumert innen dette tidspunkt.
6. Med hjemmel i alkoholloven § 4-3 og alkoholpolitiske retningslinjer for Skedsmo kommune
fastsettes følgende generelle vilkår for bevillingen:
a) Dersom bevillingshavers lokaler blir benyttet til særskilt arrangement som har et slikt
omfang og en slik karakter at det kan medføre ro - og ordensmessige problemer, skal
bevillingshaver påse at melding om arrangementet sendes til Øst politidistrikt.
b) Det forutsettes at lokalene og utendørsarealet er godkjent av andre offentlige
myndigheter og/eller grunneier før bevillingen tas i bruk.
c) Oppstilling av gevinstautomater tillates ikke inne i eller i tilknytning til skjenkelokalet.
d) Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen ved pub eller serveringssted med
åpningstid etter kl. 24.00 må innen 2 år fra innvilget vedtak ha deltatt på kurset
«Ansvarlig Vertskap» i regi av kommunen. Kursdeltakelsen omfatter nettkurs utarbeidet
av Helsedirektoratet og kommunale tilleggskurs i konflikthåndtering og lokal
bevillingspolitikk. Kommunen kan etter en konkret vurdering også pålegge andre
virksomheter og andre personer som har vesentlig innflytelse ved virksomheten å delta
på kurset «Ansvarlig Vertskap». Begrunnelsen under utredningens punkt 4.2 vedtas.
2
e) Det skal etableres fysisk avskjerming av skjenkearealet mot fellesareal/ytre areal, og den
nærmere utforming av skjermingen skal skje i samråd med kommunen.
7. Begrunnelsen under pkt. 4.2 vedtas.
8. Bevillingen gjelder for inneværende bevillingsperiode, tom. 30.09.2020.

Votering
Enstemmig vedtatt

Formannskapets vedtak:
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1. Søknad om skjenkebevilling fra Zaytoun Restaurant AS i tilknytning til «Zaytoun
Restaurant», Storgata 40, 2000 Lillestrøm, imøtekommes med de begrensninger som
fremkommer av punktene under.
2. Som bevillingshaver godkjennes Zaytoun Restaurant AS org.nr. 916 896 999.
3. Som styrer for bevillingen godkjennes Mahmoud Abdulaziz Almustafa født 17.11.1997,
og som stedfortreder godkjennes José Sheikho født 12.05.1987.
4. Det innvilges alminnelig skjenkebevilling innendørs og utendørs for alkoholholdig drikk
gruppe 1-2.
a) Den innendørs bevilling gjelder for et skjenkeareal på 140 kvm.
b) Den utendørs bevilling gjelder for et areal på 14 kvm, iht. vedlagte tegning.
5. Bevillingen gis innenfor Skedsmo kommunens skjenketid fastsatt i forskrift. For
alkoholholdig drikk gruppe 1-2 er innendørs skjenketid fra kl. 06.00 til kl. 03.00, og
utendørs skjenketid er fra kl. 06.00 til kl. 02.00. Åpningstiden er 30 minutter etter fastsatt
skjenketid, og med åpningstid menes at alkoholholdig drikke må være konsumert innen
dette tidspunkt.
6. Med hjemmel i alkoholloven § 4-3 og alkoholpolitiske retningslinjer for Skedsmo
kommune fastsettes følgende generelle vilkår for bevillingen:
a) Dersom bevillingshavers lokaler blir benyttet til særskilt arrangement som har et slikt
omfang og en slik karakter at det kan medføre ro - og ordensmessige problemer, skal
bevillingshaver påse at melding om arrangementet sendes til Øst politidistrikt.
b) Det forutsettes at lokalene og utendørsarealet er godkjent av andre offentlige
myndigheter og/eller grunneier før bevillingen tas i bruk.
c) Oppstilling av gevinstautomater tillates ikke inne i eller i tilknytning til skjenkelokalet.
d) Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen ved pub eller serveringssted med
åpningstid etter kl. 24.00 må innen 2 år fra innvilget vedtak ha deltatt på kurset
«Ansvarlig Vertskap» i regi av kommunen. Kursdeltakelsen omfatter nettkurs
utarbeidet av Helsedirektoratet og kommunale tilleggskurs i konflikthåndtering og
lokal bevillingspolitikk. Kommunen kan etter en konkret vurdering også pålegge andre
virksomheter og andre personer som har vesentlig innflytelse ved virksomheten å
delta på kurset «Ansvarlig Vertskap». Begrunnelsen under utredningens punkt 4.2
vedtas.
e) Det skal etableres fysisk avskjerming av skjenkearealet mot fellesareal/ytre areal, og
den nærmere utforming av skjermingen skal skje i samråd med kommunen.
7. Begrunnelsen under pkt. 4.2 vedtas.
8. Bevillingen gjelder for inneværende bevillingsperiode, tom. 30.09.2020.

[Lagre vedtak] [Lagre endelig vedtak]
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13/20 Søknad om skjenkebevilling - ABC Restaurant AS
Behandlet av
1 Hovedutvalg for helse og mestring
2 Formannskapet

Møtedato
07.01.2020
15.01.2020

Saknr
4/20
13/20

Møtebehandling i Formannskapet 15.01.2020:
Møtebehandling
Hovedutvalg for helse og mestring hadde følgende innstilling:
1. Søknad om skjenkebevilling fra ABC Restaurant AS i tilknytning til «ABC Restaurant»,
Strømsveien 47, 2010 Strømmen, imøtekommes med de begrensninger som
fremkommer av punktene under.
2. Som bevillingshaver godkjennes ABC Restaurant AS org.nr. 920 974 848.
3. Som styrer for bevillingen godkjennes Kenny Tuan Truong Nguyen født 04.03.1992, og
som stedfortreder godkjennes Kieu Oanh Thi Truong født 01.11.1967.
4. Det innvilges alminnelig skjenkebevilling innendørs og utendørs for alkoholholdig drikk i
gruppe 1-3.
a) Innendørs skjenkebevilling gjelder for et areal på 390 kvm.
b) Utendørs skjenkebevilling gjelder for et areal på 72 kvm. Området strekker seg 10
meter inntil virksomhetens fasade og 1,2 meter ut mot Strømsparken. Etter en 2,5
meter bred passeringssone; 10 meter parallelt med fasaden og 6 meter ut mot
Strømsparken.
5. Bevillingen gis innenfor Skedsmo kommunens skjenketid fastsatt i forskrift. For
alkoholholdig drikk gruppe 1-2 er skjenketiden fra kl. 06.00 og til kl. 03.00 innendørs, og
fra kl. 06.00 til kl. 02.00 utendørs. For alkoholholdig drikk gruppe 3 er skjenketiden fra kl.
13.00 til kl. 02.00, både innendørs og utendørs. Åpningstiden er 30 minutter etter fastsatt
skjenketid, og med åpningstid menes at alkoholholdig drikke må være konsumert innen
dette tidspunkt.
6. Med hjemmel i alkoholloven § 4-3 og alkoholpolitiske retningslinjer for Skedsmo
kommune fastsettes følgende generelle vilkår for bevillingen:
a) Dersom bevillingshavers lokaler blir benyttet til særskilt arrangement som har et slikt
omfang og en slik karakter at det kan medføre ro - og ordensmessige problemer, skal
bevillingshaver påse at melding om arrangementet sendes til Øst politidistrikt.
b) Det forutsettes at lokalene og uteserveringsarealet er godkjent av andre offentlige
myndigheter og/eller grunneier mht. den planlagte bruken før bevillingen tas i bruk.
c) Oppstilling av gevinstautomater tillates ikke inne i eller i tilknytning til skjenkelokalet.
2
d) Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen ved serveringssteder som ikke er pub eller
med åpningstid frem til kl. 24.00, må innen 2 år fra innvilget vedtak ha deltatt på kurset
«Ansvarlig Vertskap» i regi av kommunen. Kursdeltakelsen omfatter nettkurs utarbeidet av
Helsedirektoratet. Kommunen kan etter en konkret vurdering pålegge også andre personer
som har vesentlig innflytelse på virksomheten å delta på kurset «Ansvarlig Vertskap».
e) Det skal etableres fysisk avskjerming av utendørs skjenkeareal mot fellesareal/ytre areal,
og den nærmere utforming av skjermingen skal skje iht. føringer gitt av kommunen.
7. Begrunnelsen under utredningens punkt 4.2 vedtas.
8. Bevillingen gjelder for inneværende bevillingsperiode, tom. 30.09.2020.
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Votering
Enstemmig vedtatt

Formannskapets vedtak:
1. Søknad om skjenkebevilling fra ABC Restaurant AS i tilknytning til «ABC Restaurant»,
Strømsveien 47, 2010 Strømmen, imøtekommes med de begrensninger som
fremkommer av punktene under.
2. Som bevillingshaver godkjennes ABC Restaurant AS org.nr. 920 974 848.
3. Som styrer for bevillingen godkjennes Kenny Tuan Truong Nguyen født 04.03.1992, og
som stedfortreder godkjennes Kieu Oanh Thi Truong født 01.11.1967.
4. Det innvilges alminnelig skjenkebevilling innendørs og utendørs for alkoholholdig drikk i
gruppe 1-3.
a) Innendørs skjenkebevilling gjelder for et areal på 390 kvm.
b) Utendørs skjenkebevilling gjelder for et areal på 72 kvm. Området strekker seg 10
meter inntil virksomhetens fasade og 1,2 meter ut mot Strømsparken. Etter en 2,5
meter bred passeringssone; 10 meter parallelt med fasaden og 6 meter ut mot
Strømsparken.
5. Bevillingen gis innenfor Skedsmo kommunens skjenketid fastsatt i forskrift. For
alkoholholdig drikk gruppe 1-2 er skjenketiden fra kl. 06.00 og til kl. 03.00 innendørs, og
fra kl. 06.00 til kl. 02.00 utendørs. For alkoholholdig drikk gruppe 3 er skjenketiden fra kl.
13.00 til kl. 02.00, både innendørs og utendørs. Åpningstiden er 30 minutter etter fastsatt
skjenketid, og med åpningstid menes at alkoholholdig drikke må være konsumert innen
dette tidspunkt.
6. Med hjemmel i alkoholloven § 4-3 og alkoholpolitiske retningslinjer for Skedsmo
kommune fastsettes følgende generelle vilkår for bevillingen:
a) Dersom bevillingshavers lokaler blir benyttet til særskilt arrangement som har et slikt
omfang og en slik karakter at det kan medføre ro - og ordensmessige problemer, skal
bevillingshaver påse at melding om arrangementet sendes til Øst politidistrikt.
b) Det forutsettes at lokalene og uteserveringsarealet er godkjent av andre offentlige
myndigheter og/eller grunneier mht. den planlagte bruken før bevillingen tas i bruk.
c) Oppstilling av gevinstautomater tillates ikke inne i eller i tilknytning til skjenkelokalet.
2
d) Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen ved serveringssteder som ikke er pub eller
med åpningstid frem til kl. 24.00, må innen 2 år fra innvilget vedtak ha deltatt på kurset
«Ansvarlig Vertskap» i regi av kommunen. Kursdeltakelsen omfatter nettkurs utarbeidet av
Helsedirektoratet. Kommunen kan etter en konkret vurdering pålegge også andre personer
som har vesentlig innflytelse på virksomheten å delta på kurset «Ansvarlig Vertskap».
e) Det skal etableres fysisk avskjerming av utendørs skjenkeareal mot fellesareal/ytre areal,
og den nærmere utforming av skjermingen skal skje iht. føringer gitt av kommunen.
7. Begrunnelsen under utredningens punkt 4.2 vedtas.
8. Bevillingen gjelder for inneværende bevillingsperiode, tom. 30.09.2020.

[Lagre vedtak] [Lagre endelig vedtak]
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14/20 Søknad om skjenkebevilling - Ganh AS
Behandlet av
1 Hovedutvalg for helse og mestring
2 Formannskapet

Møtedato
07.01.2020
15.01.2020

Saknr
5/20
14/20

Møtebehandling i Formannskapet 15.01.2020:
Møtebehandling
Hovedutvalg for helse og mestring hadde følgende innstilling:
1. Søknad om skjenkebevilling fra Ganh AS i tilknytning til «Ganh», Strømsveien 77, 2010
Strømmen, imøtekommes med de begrensninger som fremkommer av punktene under.
2. Som bevillingshaver godkjennes Ganh AS org.nr. 922 394 261.
3. Som styrer for bevillingen godkjennes Ba Tien Huynh Tran født 26.10.1982, og som
stedfortreder godkjennes Kim Phung Le født 13.10.1976.
4. Det innvilges alminnelig skjenkebevilling innendørs for alkoholholdig drikk gruppe 1-3.
5. Innendørs skjenkebevilling gjelder for et areal på 156 kvm.
6. Bevillingen gis innenfor Skedsmo kommunens skjenketid fastsatt i forskrift. For
alkoholholdig drikk gruppe 1-2 er innendørs skjenketid fra kl. 06.00 og til kl. 03.00. For
alkoholholdig drikk gruppe 3 er innendørs skjenketid fra kl. 13.00 til kl. 02.00.
Åpningstiden er 30 minutter etter fastsatt skjenketid, og med åpningstid menes at
alkoholholdig drikke må være konsumert innen dette tidspunkt.
a) Med hjemmel i alkoholloven § 4-3 og alkoholpolitiske retningslinjer for Skedsmo
kommune fastsettes følgende generelle vilkår for bevillingen:
b) Dersom bevillingshavers lokaler blir benyttet til særskilt arrangement som har et slikt
omfang og en slik karakter at det kan medføre ro - og ordensmessige problemer, skal
bevillingshaver påse at melding om arrangementet sendes til Øst politidistrikt.
c) Det forutsettes at lokalene er godkjent av andre offentlige myndigheter og/eller grunneier
mht. den planlagte bruken før bevillingen tas i bruk.
d) Oppstilling av gevinstautomater tillates ikke inne i eller i tilknytning til skjenkelokalet.
e) Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen ved serveringssteder som ikke er pub eller
med åpningstid frem til kl. 24.00, må innen 2 år fra innvilget vedtak ha deltatt på kurset
«Ansvarlig Vertskap» i regi av kommunen. Kursdeltakelsen omfatter nettkurs utarbeidet
av Helsedirektoratet. Kommunen kan etter en konkret vurdering pålegge også andre
personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten å delta på kurset «Ansvarlig
Vertskap».
7. Begrunnelsen under utredningens punkt 4.2 vedtas.
8. Bevillingen gjelder for inneværende bevillingsperiode, tom. 30.09.2020.

Votering
Enstemmig vedtatt

Formannskapets vedtak:
1. Søknad om skjenkebevilling fra Ganh AS i tilknytning til «Ganh», Strømsveien 77, 2010
Strømmen, imøtekommes med de begrensninger som fremkommer av punktene under.
2. Som bevillingshaver godkjennes Ganh AS org.nr. 922 394 261.
3. Som styrer for bevillingen godkjennes Ba Tien Huynh Tran født 26.10.1982, og som
stedfortreder godkjennes Kim Phung Le født 13.10.1976.
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4. Det innvilges alminnelig skjenkebevilling innendørs for alkoholholdig drikk gruppe 1-3.
5. Innendørs skjenkebevilling gjelder for et areal på 156 kvm.
6. Bevillingen gis innenfor Skedsmo kommunens skjenketid fastsatt i forskrift. For
alkoholholdig drikk gruppe 1-2 er innendørs skjenketid fra kl. 06.00 og til kl. 03.00. For
alkoholholdig drikk gruppe 3 er innendørs skjenketid fra kl. 13.00 til kl. 02.00.
Åpningstiden er 30 minutter etter fastsatt skjenketid, og med åpningstid menes at
alkoholholdig drikke må være konsumert innen dette tidspunkt.
a) Med hjemmel i alkoholloven § 4-3 og alkoholpolitiske retningslinjer for Skedsmo
kommune fastsettes følgende generelle vilkår for bevillingen:
b) Dersom bevillingshavers lokaler blir benyttet til særskilt arrangement som har et slikt
omfang og en slik karakter at det kan medføre ro - og ordensmessige problemer, skal
bevillingshaver påse at melding om arrangementet sendes til Øst politidistrikt.
c) Det forutsettes at lokalene er godkjent av andre offentlige myndigheter og/eller grunneier
mht. den planlagte bruken før bevillingen tas i bruk.
d) Oppstilling av gevinstautomater tillates ikke inne i eller i tilknytning til skjenkelokalet.
e) Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen ved serveringssteder som ikke er pub eller
med åpningstid frem til kl. 24.00, må innen 2 år fra innvilget vedtak ha deltatt på kurset
«Ansvarlig Vertskap» i regi av kommunen. Kursdeltakelsen omfatter nettkurs utarbeidet
av Helsedirektoratet. Kommunen kan etter en konkret vurdering pålegge også andre
personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten å delta på kurset «Ansvarlig
Vertskap».
7. Begrunnelsen under utredningens punkt 4.2 vedtas.
8. Bevillingen gjelder for inneværende bevillingsperiode, tom. 30.09.2020.

[Lagre vedtak] [Lagre endelig vedtak]
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15/20 Bruk av nasjonale støtteordninger for klimatiltak i 2020
Behandlet av
1 Hovedutvalg for miljø og samfunn
2 Formannskapet
3 Kommunestyret

Møtedato
08.01.2020
15.01.2020
29.01.2020

Saknr
4/20
15/20
5/20

Møtebehandling i Formannskapet 15.01.2020:
Møtebehandling
Hovedutvalg for miljø og samfunn hadde følgende innstilling:
1. For å styrke klimasatsingen i 2020 skal Lillestrøm kommune aktivt bruke eksterne
støtteordninger som miljødirektoratets klimasatsordning, nullutslippsfondet til Enova og
aktuelle støtteordninger fra Region Viken.
2. Rådmannen kan søke ekstern finansieringsstøtte til tiltakene angitt i saken. Rådmannen
kan gjennom 2020 supplere med tiltak som kan knyttes til energi- og klimaplanene i
Sørum, Fet eller Skedsmo.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å benytte Lillestrøm kommune sitt klimafond til å
dekke kommunens nødvendige egenandel dersom ikke annen kommunal finansiering
foreligger.

Votering
Enstemmig vedtatt

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. For å styrke klimasatsingen i 2020 skal Lillestrøm kommune aktivt bruke eksterne
støtteordninger som miljødirektoratets klimasatsordning, nullutslippsfondet til Enova
og aktuelle støtteordninger fra Region Viken.
2. Rådmannen kan søke ekstern finansieringsstøtte til tiltakene angitt i saken.
Rådmannen kan gjennom 2020 supplere med tiltak som kan knyttes til energi- og
klimaplanene i Sørum, Fet eller Skedsmo.
3. Rådmannen delegeres myndighet til å benytte Lillestrøm kommune sitt klimafond til å
dekke kommunens nødvendige egenandel dersom ikke annen kommunal finansiering
foreligger.
[Lagre vedtak] [Lagre endelig vedtak]
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16/20 Kommuneplanens samfunnsdel - utleggelse til offentlig
ettersyn
Behandlet av
1 Formannskapet

Møtedato
15.01.2020

Saknr
16/20

Møtebehandling i Formannskapet 15.01.2020:
Møtebehandling
Rådmannen hadde følgende innstilling:
Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel for Lillestrøm kommune 2020-2031, datert 16.
desember 2019, legges ut til offentlig ettersyn og høring, i hht. PBL § 11-14.

Votering
Enstemmig vedtatt

Formannskapets vedtak:
Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel for Lillestrøm kommune 2020-2031, datert 16.
desember 2019, legges ut til offentlig ettersyn og høring, i hht. PBL § 11-14.
[Lagre vedtak] [Lagre endelig vedtak]
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17/20 Forskrift om åpen brenning
Behandlet av
1 Formannskapet
2 Kommunestyret

Møtedato
15.01.2020
29.01.2020

Saknr
17/20
8/20

Møtebehandling i Formannskapet 15.01.2020:
Møtebehandling
Rådmannen hadde følgende innstilling:
1. Forskrift om åpen brenning vedtas for Lillestrøm kommune slik det fremkommer
i vedlegg 1.
2. Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS delegeres myndighet til å gi dispensasjon
iht. forskriftens § 7, myndighet til å være tilsynsmyndighet, samt å ha myndighet til å gi
sanksjoner i samsvar med forslag til forskrift om åpen brenning § 8 og § 10.

Votering
Enstemmig vedtatt

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Forskrift om åpen brenning vedtas for Lillestrøm kommune slik det fremkommer
i vedlegg 1.
2. Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS delegeres myndighet til å gi dispensasjon
iht. forskriftens § 7, myndighet til å være tilsynsmyndighet, samt å ha myndighet til å gi
sanksjoner i samsvar med forslag til forskrift om åpen brenning § 8 og § 10.
[Lagre vedtak] [Lagre endelig vedtak]
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18/20 Forslag til høringsuttalelse.
Melding om justert omfang i fredningssaken for Kjeller flyplass
Behandlet av
1 Formannskapet

Møtedato
15.01.2020

Saknr
18/20

Møtebehandling i Formannskapet 15.01.2020:
Møtebehandling
Rådmannen hadde følgende innstilling:
Høringsuttalelse til melding om justert omfang i fredningssaken for Kjeller flyplass, som
gjengitt i saksfremlegget, sendes Riksantikvaren.
Thor Grosås (SP) fremmet følgende forslag til tillegg til kapittel 4.3 Konsekvenser for
byutvikling (nytt avsnitt til sist i kapittelet):
En fredning av Kjeller flyplass vil gjøre Lillestrøm by og Lillestrøm kommune mer attraktiv, og
gi hele området et løft. Byen har behov for et stort sammenhengende friområde. Kombineres
dette med det fredede området oppstår en spennende og attraktiv bydel på Kjeller som kan
utvikles med blågrønne strukturer, kulturminner og kulturmiljøer. Lillestrøm som
reiselivsdestinasjon vil bli styrket med et fredet kulturminne som Kjeller flyplass.

Votering
Forslaget fra SP fikk 3 stemmer (SP og KRF), og falt.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets vedtak:
Høringsuttalelse til melding om justert omfang i fredningssaken for Kjeller flyplass, som
gjengitt i saksfremlegget, sendes Riksantikvaren.
[Lagre vedtak] [Lagre endelig vedtak]
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19/20 Oppnevning av politiske representanter i styrene for
frivilligsentralene Sørum, Fet og Skedsmo
Behandlet av
2 Formannskapet
3 Kommunestyret

Møtedato
15.01.2020
29.01.2020

Saknr
19/20
9/20

Møtebehandling i Formannskapet 15.01.2020:
Møtebehandling
Rådmannen hadde følgende innstilling:
1. Til styret i Sørum Frivilligsentral velges
1. …………
Vara …………
2. …………
Vara …………
Til styret i Skedsmo Frivilligsentral velges
1. …………
Til styret i Fet Frivilligsentral velges
1. …………
2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå en dialog med styrene i alle frivilligsentralene for
å se på om den administrative og politiske representasjonen i frivilligsentralene bør
koordineres og justeres.
Kjartan Berland (H) fremmet følgende alternative forslag:
1. Kommunestyret oppnevner representanter til frivilligsentralene Sørum, Fet og Skedsmo
utfra gjeldende vedtak. Valgkomitéen bes fremme forslag på kandidater til kommunestyret
29. januar d.å.
2. Rådmannen bes fremme en politisk sak som omhandler endring av vedtakene for
frivilligsentralen i Skedsmo og Fet. Det legges til grunn at kommunen skal ha 2
representanter i styret for frivilligsentralene.

Votering
Forlaget fra H ble ved votering satt opp mot rådmannens innstilling.
Forslaget fra H ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret oppnevner representanter til frivilligsentralene Sørum, Fet og Skedsmo
utfra gjeldende vedtak. Valgkomitéen bes fremme forslag på kandidater til kommunestyret
29. januar d.å.
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2. Rådmannen bes fremme en politisk sak som omhandler endring av vedtakene for
frivilligsentralene i Skedsmo og Fet. Det legges til grunn at kommunen skal ha 2
representanter i styret for frivilligsentralene.

[Lagre vedtak] [Lagre endelig vedtak]
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Tatt opp i møte
1. Jane Bråthen (SP) stilte spørsmål om situasjonen på Sørum legevakt.
Direktør for helse og mestring Bjørg Toril Madsen og avdelingsleder ved Lillestrøm legevakt
Tonje Lorem redegjorde for status.
2. Boye Bjerkholt (V) stilte spørsmål om vanning av skøytebaner.
Rådmannen informerte om at vannpumper for tiden bygges om og at baner ved barneskoler
er prioritert. De aktuelle skøytebanene kan da ikke bli brukt i år.
3. Jane Bråthen (SP) stilte spørsmål om opptak til videregående skoler.
Rådmannen har vært i kontakt med inntakskontoret for Viken og fått bekreftet at alle søkere
kan søke på alle videregående skoler i fylket.
4. Rådmannen gjorde rede for et jordras som har gått i Lørenfallet. Ingen hus i umiddelbar
nærhet. NVE kommer på befaring 16.1.20, og kommunen engasjerer en geoteknisk ekspert.
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