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ØVRE EIKER KOMMUNE 

 

Saksbeh.: Anders Stenshorne 
Saksmappe: 2017/6081 - 32348/2019 
Arkiv: 0136-1 
 

 

Detaljplan for Fiskumparken - egengodkjenning. Saksordfører: Anne 
Hov Hilleren 
 
 

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 

56/19 Utvalg 1: Planutvalg 24.09.2019 

116/19 Kommunestyret 22.10.2019 

 
 
 

Saksopplysninger/vurderinger 
Kommunestyret vedtok i sitt møte 18.06.2019 – K-sak 102/19 – Detaljreguleringsplan for 

Fiskumparken. Saken ble vedtatt med innsigelser fra Statens vegvesen, og kommunestyret ba derfor 
Fylkesmannen om å kalle inn til mekling i saken. Dato for meklingen ble fastsatt til 06.09.2019.  
 
03.09.2019 fikk kommunen melding fra Statens vegvesen om at innsigelsen ville bli trukket på 
bakgrunn av forslagene til løsning som kommunen sendte over 20.05.2019. Meklingsmøtet ble 
derfor avlyst. 
 
Kommunedirektøren viser til at innsigelsene nå er trukket, og henviser videre til saksopplysningene, 
og vurderingene som ble gjort i K-sak 102/19. Planen legges nå fram for egengodkjenning.  
   

Vedlegg 
1 Fiskumparken - endringslogg kart og bestemmelser 
2 Fiskumparken - reguleringsbestemmelser 
3 Fiskumparken plankart 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 

Rådmannens anbefaling 
Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner Detaljplan for Fiskumparken. 
 

Begrunnelse 
Planen har vært ute til offentlig ettersyn og merknader har blitt ivaretatt og planmaterialet er justert. 
Statens vegvesen har trukket sine innsigelser til planen, og Fylkesmannen har gitt klarsignal for at 
planen nå kan egengodkjennes. 
 
 
 
Behandling i Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift - 24.09.2019 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Kommunedirektørens anbefaling ble 
enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. 
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Vedtak i Fagkomite 1: Plansaker, planlegging og teknisk drift - 24.09.2019 
Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner Detaljplan for Fiskumparken. 
 

Begrunnelse 
Planen har vært ute til offentlig ettersyn og merknader har blitt ivaretatt og planmaterialet er justert. 
Statens vegvesen har trukket sine innsigelser til planen, og Fylkesmannen har gitt klarsignal for at 
planen nå kan egengodkjennes. 
 
 
 
Behandling i Kommunestyret - 22.10.2019 
Representanten Jørgen Firing (A) ba om å få sin habilitet vurdert i henhold til kommunelovens § 40 

nr. 3, bokstav b. Representanten J. Firing fratrådte når kommunestyret behandlet 

inhabilitetsspørsmålet.  

 

Kommunestyret godkjente dette og han fratrådte.  Kommunestyret talte da 36 stemmeberettigede. 

 
Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Fagkomiteens innstilling ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Etter behandlingen tiltrådte J. Firing og kommunestyret var igjen fulltallig. 

 
Vedtak i Kommunestyret - 22.10.2019 
Kommunestyret viser til PBL § 12-12 og egengodkjenner Detaljplan for Fiskumparken. 
 

Begrunnelse 
Planen har vært ute til offentlig ettersyn og merknader har blitt ivaretatt og planmaterialet er justert. 
Statens vegvesen har trukket sine innsigelser til planen, og Fylkesmannen har gitt klarsignal for at 
planen nå kan egengodkjennes. 
 
 
 
 


