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Behandling av tilleggsvurderinger - Detaljregulering av fortau langs 
Kyrkjeveien; planid 2020004 
 
 
Kommuneplanutvalget har behandlet saken i møte 15.09.2022 sak 20/22 
 
Kommuneplanutvalgets vedtak/innstilling  

Forslag til detaljregulering av fortau langs Kyrkjeveien, planid 2020004, som behandlet 
i KPU-sak 1/22, møte 20.1.2022, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
etter plan- og bygningsloven § 12-10. 

 
 
Møtebehandling 

Jarle Bø (Sp) la frem følgende forslag til vedtak: 
Det jobbes videre med løsning for vei og gangfelt med utvidelse av vei og gangfelt i 
vegskulderen og etablering av merket felt for gange. Det fundamenteres grunn under 
steingjerde (r) slik at den vegtekniske standarden blir god. Reetablering av 
steingjerde kan om nødvendig justere plassering ved behov slik at vegteknisk løsning 
blir ivaretatt både på bredde og teknisk løsning. 
 
 
Votering 

Jarle Bøs (Sp) forslag fikk stemmene til Ingve Lerang (V), Jarle Bø (Sp) og Øystein 
Stjern (Krf) og falt. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Møtebehandling

Jarle Bø (Sp) la frem følgende forslag til vedtak:
Det jobbes videre med løsning for vei og gangfelt med utvidelse av vei og gangfelt i
vegskulderen og etablering av merket felt for gange. Det fundamenteres grunn under
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