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Saksprotokoll - Mindre endring Hodlekve - Rinden
Handsaming:
Plan- og forvaltningsutvalet tilrår kommunestyret til å gjere slikt vedtak:
Kommunestyret vedtek med heimel i plan- og bygningslova § 12-14 mindre endring
av detaljreguleringsplan for Hodlekve–Rinden (Plan ID 1420-2016005) slik dette er
omsøkt, samt med med fylgjande endringar ut over dette:
1. Føreslegen vegframføring frå SKV6 vert teke ut av planen og løyst frå f_SKV5.
Retningspil for avkøyrsle skal komme fram av plankart.
2. Gbnr. 19/266 vert regulert til friluftsføremål, f_LF7.
3. Punkt for plassering av bygg (planlagt bebyggelse) vert justert i tråd med
vedlegg 9.
4. Felt f_LF7 i revidert plankart skal heite f_LF4 som tidlegare.
Habilitet:
Kommunestyre fann representantane Trude Risnes (V), Ole Andre Aarvoll (Ap), Stig
Ove Ølmheim (Ap) og Kjetil Kvåle (Ap) habile/gilde til å handsame saka. Jf § 6 i
kommunelova.
Avrøysting:
Framlegget frå plan og forvaltningsutvalet fekk 29 røyster frå Sp (16), Ap (6), Sv (4),
V (2) og MDG (1), og 8 røyster mot frå Høgre (5), Krf (2) og FrP (1)
Handsaming:
Høgre og FrP sette fram krav om lovlegkontroll:
Sogndal Høgre og Sogndal FRP meinar at sak 38/2021 "Mindre endring Hodlekve Rinden" ikkje kan handsamast som ei mindre endring, og ber om at saka vert
oversendt til statsforvaltaren i Vestland for lovlegkontroll.
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