
Saksprotokoll i Hovedutvalg for næring, plan og miljø - 02.06.2020  

 

Behandling 
 
Av 13 representanter var 13 til stede. 
 
 
Forslag fra MDG: 
 
1. Avvises, da utbygging av natur, inkl. myr, må i størst mulig grad unngås, skal en unngå 
eskalerende klimaendringer og tap av naturmangfold. 
 
2. Utsettes til det foreligger en ny kommuneplan, samt områdeplan for  
Eidsvoll Verk/Råholt. 
 
 
Forslag fra SP og AP: 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 sendes forslag til 
«Detaljregulering for gbnr. 96/22 – Bekkedal» i retur til administrasjonen for å innarbeide 
endring av plandokumenter og rekkefølgebestemmelser. Følgende rekkefølgebestemmelse 
innarbeides: «Gjenstående strekning i ringløsningen i Gustav Granhaugs veg må reguleres 
på nytt iht. til kommunal vegnorm og må være ferdig opparbeidet og godkjent av 
kommunen før nye boliger innenfor planområdet får brukstillatelse. Det må også 
innarbeides rekkefølgekrav om at krysset Gustav Granhaugs veg x Tærudvegen må 
strammes opp og godkjennes av kommunen før første boenhet innenfor planområdet får 
brukstillatelse. I tillegg skal det reguleres og etableres midlertidig anleggsveg som berører 
minst mulig eksisterende boligbebyggelse, dvs. i størst mulig grad unngå anleggstrafikk på 
eksisterende boligfeltveier. 
 
 
Forslag fra FrP: 
 
D: I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 sendes revidert forslag til 
«Detaljregulering for gbnr. 96/22 – Bekkedal» på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
med følgende presisering: 
 
Gjenstående vegstrekning med tilhørende veganlegg, inklusive gangfelt, av ringløsningen i 
Gustav Granhaugs veg skal være ferdig opparbeidet og godkjent av kommunen før boliger 
innenfor planområdet får brukstillatelse. Midlertidig anleggsveg skal følge samme vegtrasé» 
 
 
 
Votering 
 
Forslaget fra MDG fikk 2 stemmer (SV 1 og MDG 1) og falt. 
 
Forslaget fra SP og AP ble satt opp mot forslaget fra FrP, og ble vedtatt med 9 mot  
4 stemmer (H 3 og FrP 1). 
 

Vedtak 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 og 12-11 sendes forslag til 
«Detaljregulering for gbnr. 96/22 – Bekkedal» i retur til administrasjonen for å innarbeide 
endring av plandokumenter og rekkefølgebestemmelser. Følgende rekkefølgebestemmelse 



innarbeides: «Gjenstående strekning i ringløsningen i Gustav Granhaugs veg må reguleres 
på nytt iht. til kommunal vegnorm og må være ferdig opparbeidet og godkjent av 
kommunen før nye boliger innenfor planområdet får brukstillatelse. Det må også 
innarbeides rekkefølgekrav om at krysset Gustav Granhaugs veg x Tærudvegen må 
strammes opp og godkjennes av kommunen før første boenhet innenfor planområdet får 
brukstillatelse. I tillegg skal det reguleres og etableres midlertidig anleggsveg som berører 
minst mulig eksisterende boligbebyggelse, dvs. i størst mulig grad unngå anleggstrafikk på 
eksisterende boligfeltveier. 
 


