Saksprotokoll
Detaljregulering Solhovda sør - sluttbehandling
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

15/00345
Anders Johansen

Behandlet av
1 Utvalg for plan og utvikling
2 Kommunestyret

Møtedato
22.06.2017
28.06.2017

Saknr
57/17
41/17

Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre detaljregulering for
Solhovda Sør, Gnr/bnr. 66/114, 82/1, 85/1, 88/1, 60/1, 60/5, 60/7 57/3 og 57/1 mfl. med plankart
datert 23.05.2017 og planbestemmelser datert 02.06.2017.

Kommunestyret har behandlet saken i møte 28.06.2017 sak 41/17
Behandling
Lars Ødegård-Teigen er inhabil i saken ihht. Forvaltningsloven § 6 1.ledd bokstav e jfr.
Kommuneloven § 40, 3.ledd da han er eier av et selskapene (Geilo 950 AS) som er planfremmer.
Turid Mugås (uavhengig) møtte som vara i saken. Lars Ødegård-Teigen fratrådte møte.
Eva Tvedt er inhabil i saken ihht. forvaltningsloven § 6 1. ledd bokstav a jfr. Kommuneloven § 40,
3.ledd da hun og ektefellen har sendt inn merknader til planen. Anna Drønen Kaupang (Ap) møtte
som vara i saken. Eva Tvedt fratrådte møte.
Saksordfører: Terje Teigen.
Hallvard Lilleslett fremmet følgende forslag:
Hol kommunestyre mener antall enheter i reguleringsplanen skal reduseres til 120, som er det
minste antall enheter kommuneplanen gir rom for i dette området. Område tilhørende gnr.
82 bnr. 1 tas ut av planen. Reduksjonene gjøres for å tilpasse utbyggingen av området til
andre hensyn som er tatt opp i planprosessen og forutsettes tilpasset disse. Kommunestyret
sender planen tilbake til administrasjonen for nødvendige endringer.
Votering
Det ble stemt over utvalg for plan og utvikling sin innstilling mot forslag fremmet av Hallvard
Lilleslett. Utvalg for plan og utvikling sin innstilling ble vedtatt med 14 mot 7 stemmer (3 Sp, 2 V, 1
Krf, 1 uavhengig).
Vedtak
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar Hol kommunestyre detaljregulering for
Solhovda Sør, Gnr/bnr. 66/114, 82/1, 85/1, 88/1, 60/1, 60/5, 60/7 57/3 og 57/1 mfl. med plankart
datert 23.05.2017 og planbestemmelser datert 02.06.2017.
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