
 

  side 1 av 3 

Saksprotokoll 

Bopliktforskrifta - vurderinger 2022 

 

Arkivsak-dok. 22/3354 
Saksbehandler Liv Kirsten Eide 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Miljø- og teknisk utvalg 14.09.2022 22/44 
2 Kommunestyret 29.09.2022 22/66 

 
 

 
Miljø- og teknisk utvalgs innstilling  

1. Miljø og teknisk utvalg ber kommunestyret utsette saken til etter kommunevalget 
2023.  
2. Kommunedirektøren legger da fram en vurdering som også omfatter flere varianter 
av regler for og håndheving av boplikten  
 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 29.09.2022 sak 22/66 
 
Odd Eldrup Olsen (Ap) fremmet følgende forslag: 
1. Kommunestyret utsetter saken til etter kommunevalget 2023.  
2. Kommunedirektøren legger da fram en vurdering som også omfatter flere varianter av 
regler for og håndheving av boplikten  
 
Ole Henrik Grønn (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
3. Administrasjonen planlegger og gjennomfører en folkeavstemming om boplikt samtidig 
med kommune- og fylkestingsvalget 2023. 
 
 
Votering 
 
Odd Eldrup Olsens (Ap) utsettelsesforslag falt med 15 mot 14 stemmer. 
 

Parti For Mot 
Arbeiderpartiet (9) 8 1 
Fremskrittspartiet (2)  2 
Høyre (9)  9 
Kristelig Folkeparti (1) 1  
Rødt (3) 3  
Senterpartiet (2) 2  
Venstre (3)  3 

 
 
Møtebehandling fortsetter 
 
Ole Henrik Grønn (Ap) fremmet følgende forslag: 



 

  side 2 av 3 

Administrasjonen planlegger og gjennomfører en folkeavstemming om boplikt samtidig med 
kommune- og fylkestingsvalget 2023. 
 
Elen Lauvhjell (Ap) fremmet følgende forslag: 
Boplikten opprettholdes, kommunedirektøren kommer tilbake til kommunestyret med en ny 
sak der kontroll og oppfølging styrkes. Det vurderes å opprette en dedikert stilling til formålet. 
 
Dag Gjesteby (H) fremmet følgende fellesforslag fra Høyre, Venstre og Frp: 

 Risør kommunestyre vedtar å oppheve lokal forskrift om redusert konsesjonsgrense – 
boplikt. 

 Saken sendes på høring, jf. forvaltningsloven § 37 før saken på nytt behandles i 
kommunestyret og sendes Landbruksdirektoratet for effektuering. 

 Høringsfristen settes til 4 uker med start mandag 3. oktober til 31. oktober og saken 
behandles på nytt i kommunestyrets møte 24. november. 

 
 
Votering 
 
Miljø- og teknisk utvalgs innstilling falt med 10 mot 19 stemmer. 
 

Parti For Mot 
Arbeiderpartiet (9) 5 4 
Fremskrittspartiet (2)  2 
Høyre (9)  9 
Kristelig Folkeparti (1)  1 
Rødt (3) 3  
Senterpartiet (2) 2  
Venstre (3)  3 

 
Ved alternativ votering mellom ble fellesforslaget fra Høyre, Venstre og Frp og Elen 
Lauvhjells (Ap) forslag ble fellesforslaget vedtatt med 15 mot 14 stemmer. 
 

Parti Elen 
Lauvhjell (Ap) 

Fellesforslag 
H, V,Frp 

Arbeiderpartiet (9) 8 1 
Fremskrittspartiet (2)  2 
Høyre (9)  9 
Kristelig Folkeparti (1) 1  
Rødt (3) 3  
Senterpartiet (2) 2  
Venstre (3)  3 

 
Ole Henrik Grønns (Ap) forslag falt med 15 mot 14 stemmer. 
 

Parti For Mot 
Arbeiderpartiet (9) 8 1 
Fremskrittspartiet (2)  2 
Høyre (9)  9 
Kristelig Folkeparti (1) 1  
Rødt (3) 3  
Senterpartiet (2) 2  
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Venstre (3)  3 

 
 
Kommunestyrets vedtak  
 

 Risør kommunestyre vedtar å oppheve lokal forskrift om redusert konsesjonsgrense – 
boplikt. 

 Saken sendes på høring, jf. forvaltningsloven § 37 før saken på nytt behandles i 
kommunestyret og sendes Landbruksdirektoratet for effektuering. 

 Høringsfristen settes til 4 uker med start mandag 3. oktober til 31. oktober og saken 
behandles på nytt i kommunestyrets møte 24. november. 
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