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ØVRE EIKER KOMMUNE 
 

Saksbeh.: Bernt-Egil Tafjord 
Saksmappe: 2020/7004 - 46059/2020 
Arkiv:  
 

 

Egengodkjenning - Reguleringsendring av Detaljregulering for 

Harakollen B18, planid 0601-9. Saksordfører: Tonje Adelsten Lyngås 
 

 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

7/21 Utvalg 1: Planutvalg 26.01.2021 

12/21 Kommunestyret 10.02.2021 

 

 

 

Saksopplysninger/vurderinger 

Reguleringsendring av Harakollen B18 ble behandlet av Planutvalget 13.10.2020, i sak 74/20 og 

har vært på offentlig høring. Hensikten med endringen er å legge til rette for etablering av 

energianlegg/trafo, med tilhørende hensynssone. 

 

Det kom inn en merknad fra Viken fylkeskommune som bekrefter at endringen ikke berører 

regionale interesser.  

 

I tillegg til fastsetting av formål og hensynssone i plankartet, endres reguleringsbestemmelse 2.2.4 

Nettstasjon / Energianlegg ( EA):  

 

Området kan benyttes til nettstasjon / energianlegg (trafo). Eierform er offentlig. Innenfor 

hensynssone H370 kan det ikke oppføres bygg eller installasjoner som ikke hører til 

energianlegget og anleggets drift. 

 

Vedlegg 

1 Reguleringsbestemmelser for Harakollen B18, planid 0601-9 

2 Nytt plankart - Detaljregulering for Harakollen B18, planid 0601-9 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Kommunedirektørens anbefaling 

Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner endring av detaljreguleringsplan for 

Harakollen B18 

 

 

Begrunnelse 

Endringen er ikke i konflikt med planens intensjon eller andre interesser. Endringen 

muliggjøreforsterkning av nettet i planområdet og legge til rette for lading av el-biler 

ved boligene. De foreslåtte endringene fastsetter formålet og ivaretar sikkerheten knyttet til 

anlegget. 
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Behandling i  Utvalg 1: Planutvalg -  26.01.2021 

Amund Lundteigen og Sigurd Skarra ba om å få sin habilitet vurdert i henhold til fvl. § 6 andre 

ledd. Representantene fratrådte under behandlingen. Planutvalget godkjente dette og A. Lundteigen 

og S. Skarra fratrådte. Planutvalget talte da 7 stemmeberettigede, 

 

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Kommunedirektørens anbefaling ble 

enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. 

 

Etter behandlingen tiltrådte representantene S. Skarra og A. Lundteigen og planutvalget var igjen 

fulltallig. 

 

Vedtak i Utvalg 1: Planutvalg -  26.01.2021 

Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner endring av detaljreguleringsplan for 

Harakollen B18 

 

Begrunnelse 

Endringen er ikke i konflikt med planens intensjon eller andre interesser. Endringen 

muliggjøreforsterkning av nettet i planområdet og legge til rette for lading av el-biler 

ved boligene. De foreslåtte endringene fastsetter formålet og ivaretar sikkerheten knyttet til 

anlegget. 

 

 

 

Behandling i Kommunestyret - 10.02.2021 

Ordfører ba om å få sin habilitet vurdert i henhold til Kml § 11 -10 første ledd, jfr. Fvl § 6 første 

ledd bokstav b. Ordfører fratrådte under behandlingen.  Kommunestyret godkjente dette og han 

fratrådte. Varaordfører Bente Skårdal Kleven ledet møtet. 

 

Representantene Amund Lundteigen og Sigurd Skarra, ba om å få sin habilitet vurdert i henhold til 

kml § 11 – 11 jfr. fvl. § 6 andre ledd. Representantene fratrådte under behandlingen. 

Kommunestyret godkjente dette og A. Lundteigen og S. Skarra fratrådte.  

Kommunestyret talte etter dette 34 stemmeberettigede, 

 

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Utvalg1. Planutvalgets anbefaling ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Etter behandlingen tiltrådte ordfører og representantene S. Skarra og A. Lundteigen og 

kommunestyret var igjen fulltallig. Ordfører overtok møteledelsen. 

 

Vedtak i Kommunestyret - 10.02.2021 

Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner endring av detaljreguleringsplan for 

Harakollen B18 

 

Begrunnelse 

Endringen er ikke i konflikt med planens intensjon eller andre interesser. Endringen 

muliggjøreforsterkning av nettet i planområdet og legge til rette for lading av el-biler 

ved boligene. De foreslåtte endringene fastsetter formålet og ivaretar sikkerheten knyttet til 

anlegget. 

 

 

 

 


