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Førespurnad om synfaring og ny vurdering av 1.gongs handsaming av 
detaljreguleringsplan Håkkedalen

Saksdokument: 
Vedlegg:
1 Særutskrift 1. gongshandsaming av detaljreguleringsplan for Håkkedalen
2 Førespurnad om synfaring
3 Gang og sykkelveg Håkkedalen - merknader frå Trygve Aasan
4 Svar frå forslagstillar på brev frå Trygve Aasan_01.03.2021

Saksutgreiing:
Etter handsaming av saka i møte i samfunnsutvalet den 3. februar har forslagstillar bedt om rask 
avklaring i saka. Det er difor avtalt synfaring og ekstra møte den 11.03.21.

Samfunnsutvalet fatta fylgjande vedtak i sak 8/21: Før samfunnsutvalet kan ta endeleg avgjerd i 
saka vert det bede om at det vert vurdert ein alternativ vegtrase` der dagens fylkesveg vert flytt 
lengre mot aust for å gje plass til at g/s vegen kan leggjast lengre frå elvekanten. Utvalet ynskjer 
synfaring med forslagstillar på neste utvalsmøte.

Forslagstillar skriv i sin tilbakemelding til kommunen at andre alternativ er vurdert og at forslaget 
som ligg til grunn er utarbeidd i samråd med både vegvesenet, fylkeskommunen og NVE. Det har 
vore gjennomført synfaringar undervegs i prosessen og det er med bakgrunn i innspel og 
avklaringar at planane er utforma slik forslag til detaljplanen no syner. 

Forslagstillar skriv vidare at vedtaket samfunnsutvalet nå kjem med, der ein skal vurdere ny 
plassering, legg opp til eit heilt anna omfang både ift. kostnadar, utforming og prosess ein det 
prosjektet kan bidra med økonomisk. 
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Det hastar og å få endeleg avklaring då ein er inne i det siste prosjektåret og midlane skal slik sett 
vera disponert og rapportert på innan utgangen av 2021.

Nye merknader frå grunneigar Trygve Aasan 
Seljord kommune har i etterkant av forslagstillars brev med ynskje om synfaring og ny vurdering 
av vedtak, også fått eit brev med merknader frå Trygve Aasan, som er grunneigar i området. Han 
stiller ein del spørsmål kring flaum, tiltak i vasstreng og erverv av grunn. 
Seljord kommune har bedt forslagstillar svare ut desse spørsmåla. Brev og svar ligg ved i saka. 
Rådmann kan ikkje sjå at det ligg føre ny informasjon som gjer at planforslaget må endrast på 
noverande tidspunkt. Planforslaget skal dersom positivt vedtak i tråd med rådmannens tilråding  
på ordinær høyring der alle kan kome med sine merknader og framlegg til endringar til framlagt 
planforslag. 

Vurdering
Med bakgrunn i tilbakemelding frå forslagstillar og deira vurderingar knytt til økonomi og prosess 
der både NVE, Statens vegvesen og fylkeskommunen har vore tett på og involvert i 
planprosessen rår rådmannen til at utvalet vurderer å gjere om på vedtaket frå 3. februar 2021. 
Rådmannen kan ikkje sjå at det er grunnlag for å krevje at forslagstillar skal greie ut nye og 
fordyrande alternativ som ligg utafor det som er varsla planavgrensing. Dersom samfunnsutvalet 
har slike ambisjonar, er det rådmannen sin vurdering at kommunen sjølv må ta oppdraget med å 
greie ut alternative løysningar. Det må då fylgje med midlar til prosjektering av alternativ vegtrase` 
der dagens fylkesveg vert flytt lengre mot aust for å gje plass til at g/s vegen kan leggjast lengre 
frå elvekanten.

Konklusjon: 
Rådmannen legg til grunn at forslagstillar sine innspel, samt synfaring vil gje utvalet grunnlag for å 
endre vedtak.

Rådmannen si tilråding:
Samfunnsutvalet legg forslag til detaljreguleringsplan for Håkkedalen til offentleg ettersyn jf. 
PBL§.12-10 i 6 veker.

Handsaming i Samfunnsutvalet - 11.03.2021 
Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteke.

Vedtak i Samfunnsutvalet - 11.03.2021
Samfunnsutvalet legg forslag til detaljreguleringsplan for Håkkedalen til offentleg ettersyn jf. 
PBL§.12-10 i 6 veker.
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