
Utvalg for plan og utvikling har behandla sak 59/2022 i møte den 15.12.2022 

Behandling  

Forslag fremmet av Hol H og Hol Arbeiderparti kulepunkt 1 under plankart: 

Hol Arbeiderparti foreslår og ta ut tomt 13 og 14 i plankartet  

  

Arne Ramberg (Sp) fremmet forslag kulepunkt 2 under bestemmelser: 

Kulepunkt 2 under bestemmelser tas ut av rådmannens innstilling  

  

Forslag fremmet av Hol Arbeiderparti kulepunkt 5 under bestemmelser: 

Kulepunt 5 endres til bør og ikke skal 

  

Votering: 

Det ble stemt punktvis over rådmannens innstillingen. 

Plankartet: 

Rådmannens innstilling kulepunkt 1 falt mot endringsforslag med 4 mot 3 (Sp). Endringsforslag ble vedtatt 
med  4 mot 3 (Sp) 

Rådmannens innstilling kulepunkt 2 ble enstemmig vedtatt  

Rådmannens innstilling kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens innstilling kulepunkt 4 ble enstemmig vedtatt  

Bestemmelsene: 

Rådmannens innstilling kulepunkt 1 ble enstemmig vedtatt  

Rådmannens innstilling kulepunkt 2 falt enstemmig. 

Rådmannens innstilling kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt  

Rådmannens innstilling kulepunkt 4 ble enstemmig vedtatt  

Rådmannens innstilling kulepunkt 5 falt enstemmig mot endringsforslag. Endringsforslag ble enstemmig 
vedtatt. 

Planbeskrivelsen: 

Rådmannens innstilling kulepunkt ble enstemmig vedtatt 

VA-plan: 

Rådmannens innstilling kulepunkt 1 ble  enstemmig vedtatt  

Rådmannens innstilling kulepunkt 2 ble  enstemmig vedtatt  

Rådmannens innstilling kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt  

Rådmannens innstilling kulepunkt 4 ble  enstemmig vedtatt  

Rådmannens innstilling kulepunkt 5 ble  enstemmig vedtatt  

Rådmannens innstilling kulepunkt 6 ble enstemmig vedtatt  



Rådmannens innstilling kulepunkt 7 ble  enstemmig vedtatt  

  

Rådmannens innstilling med vedtatte endringer  ble enstemmig vedtatt. 

  

 

Vedtak 

 

  

Utvalg for plan og utvikling vedtar med hjemmel i PBL § 12-10 å legge planen ut til offentlig ettersyn med 
følgende endringer: 
Plankartet 

Følgende tomter tas ut av planen BFR14, BFR13  

Vei f_SV3. tas ut av planen.  
Plangrensen endres slik at planen stopper ved Nygårdsvegen 
Snuhammer i enden av veien må utformes slik at brannbiler kan snu der. 

  
Bestemmelsene 

Tomtene som er tatt ut av plankartet må også tas ut av bestemmelsene 

Pkt. 3.2 pkt. 3 Følgende setning innarbeides: «For de tomtene som har felles parkering regnes 
ikke parkering med i utnyttingsgraden for tomtene.» 

Pkt. 4 Mønehøyden for alle fritidsboligene endres til 5,5 meter. 

 Det innarbeides følgende bestemmelse: «Store glassflater bør unngås.»  

Planbeskrivelsen 

Tomtene som er tatt ut av plankartet og bestemmelsene må også tas ut av planbeskrivelsen 

VA-plan 

Pkt.1 Følgende setning innarbeides i femte avsnitt: «Dersom det skal søkes om kommunal 
overtagelse, skal det inngås en egen avtale om overtagelse før utbygging.» 

Pkt.3 Første avsnitt. Tredje setning endres til følgende. «VA-anlegget bygges i frostfri 
utførelse.»  

Annet avsnitt. Følgende innarbeides: «Stoppekraner skal monteres på konsoll i kum og merkes 
med gårds- og bruksnummer. Drenering helt frem til eksisterende kommunal drenering. 
Kummer dreneres til eget drensrør. Betongkummer skal være 1600 mm.» 

Tredje avsnitt. Følgende innarbeides. «Stake- og spylekummer skal være DN400 med høy 
krage.» 

Graving av grøft. Følgende innarbeides: «Rørene skal ligge i ulik høyde.» Stikkledninger skal 
være 32/50 mm rør i rør.» 



Kummer. Følgende innarbeides: «Betongring Ø 650 til sikring av stigerør skal monteres med 
belastningsplate.» 

Pkt. 6 følgende innarbeides: «Kabler strøm/tele /data legges minimum 4 m fra senter VA-
anlegg. Ved kryssing av VA-grøft skal det utføres mest mulig vinkelrett på grøfta. Bør legges i 
veiskulder.»  

  

  



 


