
Planutvalgs behandling i møte 20.03.2020 sak 10/20: 
Knut Arne Vassdokken fremmet på vegne av AP, MDG og SV følgende forslag: 
 
Nytt vedtakspunkt 6: 

Endringsforslag - planbestemmelser 
 
Side 37 
Punkt 2.10.3 Bestemmelser ved framtidig LSB 
Punkt 2.10.3.2, punkt a) tillegg. «..., som kan endre planavgrensning og antall boenheter. 
Dette forutsetter planprogram og konsekvensutredning.» 
 
Side 39 
Punkt 2.11.9 Bestemmelser ved ny bebyggelse  
Punk h og i: siste setning endres til «Takvinkel skal være 150 til 350» 

 
 
Per Arne Slapø (H) fremmet følgende forslag: 
 
1.forslag: Område F5 Bleken med tilhørende bestemmelser tas inn igjen i planen 
(tekst og innhold som i grunnlaget fra 6.februar.) 
 
2.forslag: Bergesvevegen 132 (37/41) – areal på 4daa tas inn som formål Bolig. 
 
3.forslag: Områdereguleringsplan for Skysstasjonene /Lurhaugen skal prioriteres foran om 
råderegulering på Nordseter.  
 
 
Votering: 
 
Kommunedirektørens innstilling 1 – 3 c enstemmig vedtatt. 
Kommunedirektørens innstilling pkt. 3 d ble satt opp mot Slappøs forslag nr. 1 og ble vedtatt 
mot 2 stemmer (Per Arne Slappø (H) og Ola Skrautvol (SP)) avgitt for Slappø. 
Kommunedirektørens innstilling 3 e – 5 vedtatt mot 1 stemme (Hilde J. Hoven (SP)) 
Slappøs forslag nr. 2 ble trukket. 
Slappøs forslag nr. 3 ble trukket. 
Vassdokkens forslag til nytt pkt. 6 pkt. 2.10.3 enstemmig vedtatt. 
Vassdokkens forslag til nytt pkt. 6 pkt. 2.11.9 enstemmig vedtatt. 
 
 
Planutvalg 
I N N ST I L L I N G : 
 

1. Kommuneplanens arealdel 2020 – 2023 (2030) med planbeskrivelse datert 12.03.20 
vedtas. 

2. Kommuneplanens arealdel 2020 – 2023 (2030) med bestemmelser og retningslinjer 
datert 12.03.20 vedtas med rettsvirkning, med følgende endringer: 

a. Vedlegg 2 oppdateres, slik at fritidsbebyggelse i byggeforbudssone langs 
vassdrag (0-50 m) fjernes fra tabellen. 



b. Det skilles mellom fritidsbebyggelse innenfor og utenfor byggeforbudssone langs 
vassdrag i temakart nr. 7 – Fritidsbebyggelse i LNF. 

c. Den delen av bestemmelse 2.6.2 som definerer handel i store formater fjernes. 
3. Kommuneplanens arealdel 2020 – 2023 (2030) med plankart datert 30.01.20 vedtas 

med følgende endringer: 
a. Område B8 reduseres slik at det ikke ligger på dyrka mark.  
b. Område B21 justeres tilbake slik det var avgrenset ved 2. gangs høring. 
c. LSB-område langs Gamlevegen tas inn slik det var avgrenset ved 1. gangs 

høring og benevnes LSB27. 
d. Område F5 tas ut av plankartet.  
e. Nye fremtidige gang- og sykkelveger tas ut av plankartet.  
f. Eksisterende LSB og LSF nærmere større vassdrag enn 50 m omgjøres til LNF. 
g. Følgende eiendommer gjøres om til LNF: 

i. Gnr./bnr. 21/13 
ii. Gnr./bnr. 122/93 

iii. Gnr./bnr. 122/94 
iv. Gnr./bnr. 162/77 
v. Gnr./bnr. 33/12 

vi. Gnr./bnr. 113/48 
vii. Gnr./bnr. 113/57 

viii. Gnr./bnr. 113/58 
ix. Gnr./bnr. 25/5 

4. Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15. 
5. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta endringer som følge av den politiske 

behandlingen samt oppdateringer, redaksjonelle endringer og feilrettinger i 
plandokumentene. 

6. Punkt 2.10.3 Bestemmelser ved framtidig LSB 
Punkt 2.10.3.2, punkt a) tillegg. «..., som kan endre planavgrensning og antall 
boenheter. Dette forutsetter planprogram og konsekvensutredning.» 
 
Punkt 2.11.9 Bestemmelser ved ny bebyggelse  
Punk h og i: siste setning endres til «Takvinkel skal være 150 til 350» 

 
 


