
Planutvalgs behandling i møte 17.09.2020 sak 58/20: 
 
Ane Solstuen (MDG) fremmet på vegne av MDG, SV og AP følgende forslag til sju 
tilleggspunkter: 
 

1. Det presiseres at beplantning i alle områder skal være tilpasset pollinerende insekter, og 
det inkluderes i bestemmelsene under punkt 5.1, 5.2 og 5.4 (i tillegg til det som allerede 
står i 5.3.5) 

2. Bestemmelse 3.4.4 endres slik at det i område B_3 ikke kun tillates inntil 10 minihus på 
BRA på maks 40 kvm hver, men at det forutsettes minimum 6 minihus. Blant disse 
minihusene, skal minimum 3 stk. være mikrohus med BRA under 30 kvm, og minimum 
3 stk. være minihus med BRA mellom 30 og 60 kvm. 

3. Muligheter for å tilrettelegge for felles dyrkingsareal/felles kjøkkenhage skal vurderes 
4. Muligheter for felles innendørsareal skal vurderes, eksempelvis et flerbrukshus, felles 

gjesteovernatting, felles aktivitetsbod og/eller andre fellesfunksjoner som kan redusere 
arealbehovet i de enkelte boenheter 

5. Det skal vurderes hvorvidt det kan etableres en pilot for en minigjenbruksstasjon i, eller 
i tilknytning til, området. 

6. Det skal vurderes hvordan det best kan oppnås en stor størrelse- og prisvariasjon 
innenfor området, inkl. boenheter tiltenkt førstegangskjøpere. 

7. Det skal vurderes å bruke Hagevegen og tverrforbindelse som hovedadkomst, for å 
unngå å bygge nytt kryss i Hamarvegen 

-----  
 
Hanna Røberg (R) fremmet følgende forslag: 
 
Boligsosiale behov skal sikres i planleggingen. 
-----  
 
Knut Arne Vassdokken (AP) fremmet følgende tilleggspunkt: 
 
Byplansjefen får fullmakt til å innarbeide endringene i tråd med planutvalgets vedtak før 
planforslaget sendes på høring. 

 
Votering: 
Solstuens forslag pkt. 1 – enstemmig vedtatt. 
Solstuens forslag pkt. 2 – vedtatt mot to stemmer (Aune (H) og Skrautvol (SP). 
Solstuens forslag pkt. 3 – enstemmig vedtatt. 
Solstuens forslag pkt. 4 – enstemmig vedtatt. 
Solstuens forslag pkt. 5 – vedtatt mot en stemme (Skrautvol (SP). 
Solstuens forslag pkt. 6 – enstemmig vedtatt. 
Solstuens forslag pkt. 7 – vedtatt mot en stemme (Skrautvol (SP) 
 
Røbergs forslag vedtatt mot en stemme (Aune (H)) 
 
Vassdokkens forslag enstemmig vedtatt.  
 



Byplansjefens innstilling enstemmig vedtatt.  
 
Planutvalg 
V E D T A K: 

1. Forslag til reguleringsplan for Hagejordet, med plankart datert 01.09.20, 
planbestemmelser datert 04.09.20 og planbeskrivelse datert 02.09.20, legges ut til 
høring og offentlig ettersyn. 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven §12-10. 
3. Det presiseres at beplantning i alle områder skal være tilpasset pollinerende insekter, og 

det inkluderes i bestemmelsene under punkt 5.1, 5.2 og 5.4 (i tillegg til det som allerede 
står i 5.3.5) 

4. Bestemmelse 3.4.4 endres slik at det i område B_3 ikke kun tillates inntil 10 minihus på 
BRA på maks 40 kvm hver, men at det forutsettes minimum 6 minihus. Blant disse 
minihusene, skal minimum 3 stk. være mikrohus med BRA under 30 kvm, og minimum 
3 stk. være minihus med BRA mellom 30 og 60 kvm. 

5. Muligheter for å tilrettelegge for felles dyrkingsareal/felles kjøkkenhage skal vurderes 
6. Muligheter for felles innendørsareal skal vurderes, eksempelvis et flerbrukshus, felles 

gjesteovernatting, felles aktivitetsbod og/eller andre fellesfunksjoner som kan redusere 
arealbehovet i de enkelte boenheter 

7. Det skal vurderes hvorvidt det kan etableres en pilot for en minigjenbruksstasjon i, eller 
i tilknytning til, området. 

8. Det skal vurderes hvordan det best kan oppnås en stor størrelse- og prisvariasjon 
innenfor området, inkl. boenheter tiltenkt førstegangskjøpere. 

9. Det skal vurderes å bruke Hagevegen og tverrforbindelse som hovedadkomst, for å 
unngå å bygge nytt kryss i Hamarvegen. 

10. Boligsosiale behov skal sikres i planleggingen. 
11. Byplansjefen får fullmakt til å innarbeide endringene i tråd med planutvalgets vedtak før 

planforslaget sendes på høring. 
 

 


