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Saksprotokoll 

Reguleringsplan for Dalhei Vest. Ønske om ny høring 

 

Arkivsak-dok. 21/1848 

Saksbehandler Martin Due-Tønnessen 
 

Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Teknikk-, plan- og naturutvalget 2019-2023 07.02.2023 23/5 
2 Kommunestyret 2019-2023 14.02.2023 23/11 

 
 

 
Teknikk-, plan- og naturutvalget 2019-2023 vedtak 

 
Teknikk, plan og naturutvalget legger planen ut på ny begrenset høring slik den 
er forelagt av tiltakshaver uten ytterligere endringer. 

 
Merknader: 

At veien det første stykket ikke kan bygges ihht kommunal norm er en større 
fordel enn en ulempe da dette vil skåne tilstøtende eiendommer på best mulig 
måte, og også fungerende som et fartsreduserende tiltak. 

Alternativ trase er ikke en god løsning, og tilnærmet ikke mulig å gjennomføre. 
Det er og positivt at tiltakshaver har fremmet ønske og startet dialog rundt 

privat overtakelse av veien. 
 
Område BFS8 tas ut av planen. 

 
 

Kommunestyret 2019-2023 har behandlet saken i møte 14.02.2023 sak 
23/11 
 

Møtebehandling 
 

Marianne Goderstad (SP) stilte spørsmål ved sin habilitet og fratrådte (22 
voterende).  
 

Votering habilitet: Marianne Goderstad (SP) ble erklært habil mot 8 (AP, Tove 
Hage Aargaard og Steinar Thorsen (XTRA) og Yngve Monrad UAVH) jf. fvl. § 6, 2. 

ledd.  
 
Marianne Goderstad (SP) gjeninntrådte (23 voterende). 

 
Einar Johnsen (H) fremmet følgende forslag: 

 

Teknikk, plan- og naturutvalget legger planen ut på ny begrenset høring slik 
den er forelagt av tiltakshaver med følgende justering/endring: 
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1. Nåværende kommunale vei fra fylkesveien frem til Gjeving skole 
omdefineres til privat vei. 

2. Parallelt med høringen må det iverksettes en medvirkningsprosess med 
de berørte oppsittere for å avklare de privatrettslige konsekvensene av 
at veien nedklassifiseres, jfr. §7 og 8, samt kap.VII i vegloven. 

3. Avtale om opprettelse av privat veilag med berørte grunneiere må 

fremlegges for politisk behandling før reguleringsplanen kan tas opp til 
endelig behandling. 

           (Det vil si at område BFS8 ikke tas ut av planen) 

 

Yngve Monrad (UAVH) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 

Eiere av Dalheiveien 7 og 10 skal ikke bli påført noen utgifter til bygging av veien 
eller veivedlikehold som ikke de har i dag. 
 

Knut Aall (XTRA) fremmet kommunedirektørens forslag med følgende 
tilleggsforslag: Område BFS8 tas ut av planen. 

 
Marianne Landaas (H) ba om gruppemøte 17.50. 
 

Votering 
 

Einar Johnsen (H) sitt forslag: 18 stemmer og vedtatt. 
 
Knut Aall (XTRA) sitt forslag (kommunedirektørens forslag med tilleggsforslag): 5 

stemmer (XTRA og Yngve Monrad (UAVH)) og falt. 
 

Yngve Monrad (UAVH) sitt tilleggsforslag: 1 stemme og falt. 
 
Kommunestyret 2019-2023 vedtak  

 

Teknikk, plan- og naturutvalget legger planen ut på ny begrenset høring slik 

den er forelagt av tiltakshaver med følgende justering/endring: 

1. Nåværende kommunale vei fra fylkesveien frem til Gjeving skole 

omdefineres til privat vei. 

2. Parallelt med høringen må det iverksettes en medvirkningsprosess med 

de berørte oppsittere for å avklare de privatrettslige konsekvensene av 

at veien nedklassifiseres, jfr. §7 og 8, samt kap.VII i vegloven. 

3. Avtale om opprettelse av privat veilag med berørte grunneiere må 

fremlegges for politisk behandling før reguleringsplanen kan tas opp til 

endelig behandling. 

           (Det vil si at område BFS8 ikke tas ut av planen) 
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