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Detaljregulering for Sande skoleområdet, sluttbehandling 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 21.09.2022 sak 55/22 
 
Møtebehandling 
Representanten Maja Solli, Venstre, ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun eier 
bolig/tomt som kan bli berørt av reguleringssaken.  Tomten grenser til planområdet. 

Kommunedirektøren redegjorde for sine vurderinger.  Maja Solli er ikke å anse som direkte part i saken.  
Habilitetsvurderingen må derfor vurderes etter forvaltningslovens (FVL) § 6, 2. 
Solli fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet og vararepresentant Steinar Husby tiltrådte. 
Kommunestyret erklærte enstemmig Maja Solli habil i behandlingen av saken, jf. FVL § 6, 2. og trådte inn 
igjen i saken.   
 

Representanten Erling Rød, Fremskrittspartiet, ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han 
eier bolig/tomt som omfattes av reguleringssaken.  Tomten grenser til planområdet og deler av den er 
også innenfor. 

Kommunedirektøren redegjorde for sine vurderinger.  Erling Rød er å anse som part i saken da deler av 
hans eiendom er direkte berørt.  Habilitetsvurderingen må derfor vurderes etter forvaltningslovens 
(FVL) § 6, 1. ledd bokstav a). 
Rød fratrådte under behandlingen av habilitetsspørsmålet og vararepresentant Lill-Elin Vangen tiltrådte. 
Kommunestyret erklærte enstemmig Erling Rød inhabil i behandlingen av saken, jf. FVL § 6, 1. ledd 
bokstav a).   
 
Representanten Maja Solli, Venstre, fremmet følgende alternative forslag til vedtak: 
«Sunndal kommunestyret vedtar detaljregulering for Sande skoleområde planid. 20210210 alternativ A. 

Tilsvarende deler av reguleringsplan for Sande planid. 19820400 og Sande skoleområde planid. 
20070200 oppheves.  

Vedtaket er fattet i med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.» 
 
Solli fremmet videre følgende tillegg: 
«Ved utbedringer av anlegget i skoleområdet på Sande skal følgende forslag utredes og inkluderes: 
1. Lysforhold mellom Hydrohallen og sportshallen utbedres. 



 
 

 2 

2. Sykkelparkering mellom Hydrohallen og sportshallen etableres.  Fast installasjon. 
3. Parkeringsplasser mellom Hydrohallen og sportshallen merkes. 
4. Etablere fysiske sperrer mellom parkeringsområder og grøntområder i området rundt Hydrohallen og 
sportshallen. 
 
Forslagene kan tas opp til ny behandling i relevant politisk utvalg.  Enten ved sluttbehandling av 
prosjektering av utbedringer eller ved behov.» 
 
 
 
 
Votering 
Innstillingen ble satt opp imot det alternative forslaget fremmet av Maja Solli.  Innstillingen ble vedtatt 
med 21 mot 6 stemmer (1 V, 1 Krf, 2 FrP, 1 H: Håkonsen, 1 SV: Outzen) avgitt for forslaget. 
Tilleggsforslaget fremmet av Maja Solli ble vedtatt med 24 mot 3 stemmer (1 uavhengig, 1 AP: Rimstad 
Seljebø, 1 SV: Torgeir Reiten). 
 
Kommunestyrets vedtak  

Sunndal kommunestyret vedtar detaljregulering for Sande skoleområde planid. 20210210 
alternativ B med følgende tillegg: 

Ved utbedringer av anlegget i skoleområdet på Sande skal følgende forslag utredes og 
inkluderes: 
1. Lysforhold mellom Hydrohallen og sportshallen utbedres. 
2. Sykkelparkering mellom Hydrohallen og sportshallen etableres.  Fast installasjon. 
3. Parkeringsplasser mellom Hydrohallen og sportshallen merkes. 
4. Etablere fysiske sperrer mellom parkeringsområder og grøntområder i området rundt 
Hydrohallen og sportshallen. 
 
Forslagene kan tas opp til ny behandling i relevant politisk utvalg.  Enten ved sluttbehandling 
av prosjektering av utbedringer eller ved behov. 

 

Tilsvarende deler av reguleringsplan for Sande planid. 19820400 og Sande skoleområde planid. 
20070200 oppheves.  

Vedtaket er fattet i med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. 
  

 
 


