
 

 

 

 

Møteprotokoll 

Utvalg: Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø 

Møtested: Rådhuset -  Kommunestyresalen 

Dato: 15.09.2020 

Tidspunkt: 16:00 

 

 

Til stede:    
Navn Funksjon Medlem Varamedlem for 
Øivind Holt Leder MDG  
Jens Bakke Nestleder SP  
Helge Bergseth Bangsmoen Medlem AP  
Gunn Mona Ekornes Medlem SV  
Anne Helene Bakke Medlem V  
Sara Langbråten Medlem RØDT  
Terje Martin Lie Medlem H  
Ragnhild Hartvigsen Løchen Medlem H  
Jan-Erik Herft Medlem H  
Bjørg Kristin Lund Medlem H  
Henrik Rød Medlem FRP  

 
Følgende fra administrasjonen møtte:  
Navn Stilling 
Bernt-Henrik Hansen  
Randi Sommerseth Formannskapssekretær 

 
Merknad i møte: 
 

 

 

Møteprotokollen godkjennes iht reglementets kap. 6.22 - endelig godkjenning gjøres i organets neste møte.



Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljøs behandling av sak 105/2020 i møte den 
15.09.2020: 

Behandling:  

Terje Lie (H) reiste spørsmål om sin habilitet ettersom en av eierne i selskapet AirMont AS også 
er styremedlem i et selskap som eies av Lie.  Organet besluttet enstemmig at det ikke forelå 
"særegne forhold" (fvl § 6, 2.ledd) som ville medføre inhabilitet for T. Lie. 
  
Anne-Helene Bakke (V) fremmet forslag til vedtak: 

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø (HTEK) stiller seg positive til at Halden 
kommune deltar i prøveprosjektet med AirMont AS med følgende forbehold: 

 At detaljert kostnadskalkyle i forbindelse med finansiering og budsjett 2021 legges frem til 
politisk behandling i forkant av endelig signering.  

 At brannsjef i Halden, Ole Christian Torgalsbøens rolle innad i Halden Kommune avklares i 
denne saken, og at hans befatning med prøveprosjektet av Firefly pipesensorer følger 
kommunens etiske retningslinjer slik at det ikke oppstår tvil ved resultatet. 

  
Terje Lie (H) fremmet tilleggsforslag i form av et tredje kulepunkt: 

 Det foretas en juridisk vurdering av eventuelle interessemotsetninger hos sentrale eiere som 
har tilknytning til Halden kommune. 

  
Det ble votert separat over de to forslagene.  Begge ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø (HTEK) stiller seg positive til at Halden 
kommune deltar i prøveprosjektet med AirMont AS med følgende forbehold:  

 At detaljert kostnadskalkyle i forbindelse med finansiering og budsjett 2021 legges frem til 
politisk behandling i forkant av endelig signering.  

 At brannsjef i Halden, Ole Christian Torgalsbøens rolle innad i Halden Kommune avklares i 
denne saken, og at hans befatning med prøveprosjektet av Firefly pipesensorer følger 
kommunens etiske retningslinjer slik at det ikke oppstår tvil ved resultatet. 

 Det foretas en juridisk vurdering av eventuelle interessemotsetninger hos sentrale eiere som 
har tilknytning til Halden kommune. 

  


