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Fast utvalg for plansaker den 07.06.2019: 
 
Repr. Tore Vikedal, H ba planutvalget vurderer hans habilitet da han er hjemmelshaver 
for en av naboeiendommene som blir berørt av planarbeidet, og fratrådte. Tilstede  
6 repr. Planutvalget vedtok enstemmig at Vikedal var inhabil i hht. FVL § 6 a).  
Repr. Jarle Vang tiltrådte, tilstede 7 repr. 
 
Leder Ruderaas og ordfører orienterte. 
Notat fra møte med Slipen Holding as 21.5.19, ble delt ut. 
 
Leder la fram flg forslag: 
Forslag til endring av 1. kulepunkt i planutvalgets tidligere vedtak erstattes med: 
 Eksisterende gang- og sykkelveg mellom Kirkeveien og Havnegata (over 

bestemmelsesområde # 1B) videreføres med dagens plassering. Bruken reguleres i 
egen avtale. 

 
Under 2. kulepunkt i det samme tidligere vedtak tilføyes: 
 Det tas inn i planbestemmelsene under §4 at denne vegetasjonsskjermen ikke får 

konsekvenser for eksisterende bebyggelse. 
 
Repr. Hanne Nora Nilssen, V la fram flg forslag: 
Planutvalget vedtar i henhold til plan – og bygningsloven § 12-11 å legge forslag til 
detaljregulering for industriområde Slipen ut til offentlig ettersyn, samtidig som det 
sendes på høring.  
 
Begrunnelse 
Merknader mot forslag kan fremmes i forbindelse med høringsrunden. Disse vil så bli tatt 
opp til vurdering i den videre behandlingen i saken. 
 
Repr. Mette Karin Johnsen, Ap la fram flg. utsettelsesforslag: 
Saken utsettes til slutten av dagens planutvalgsmøte 7.6.19, ber administrasjonen prøve 
å kontakte tiltakshaver, slik at planutvalget kan få informasjon fra tiltakshaver ref. ny 
avtale. 
 
Votering:  
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. 
 
Da saken ble tatt opp igjen, trakk leder sitt forslag. 
 
Votering:  
Forslaget fra repr. Nilssen ble satt opp mot planutvalgets tidligere vedtak. 
Forslaget fra repr. Nilssen ble enstemmig vedtatt. 
 
PLANUTVALGETS VEDTAK: 
 



Planutvalget vedtar i henhold til plan – og bygningsloven § 12-11 å legge forslag til 
detaljregulering for industriområde Slipen ut til offentlig ettersyn, samtidig som det 
sendes på høring.  
 
Begrunnelse 
Merknader mot forslag kan fremmes i forbindelse med høringsrunden. Disse vil så bli tatt 
opp til vurdering i den videre behandlingen i saken. 
 
Bevitnes: 
 
Kristin Vangen 
Sekr. 
 
Protokolltilførsel fra repr. Hanne Nora Nilssen: 
Undertegnede finner det kritikkverdig at saksframlegget ikke er oppdatert i forhold til 
saken sist var til behandling. Videre er det kritikkverdig at det vises til avholdt møte med 
Slipen, hvor angivelig et omforent forslag til endring skal være utarbeidet, uten at det 
foreligger et møtereferat. 
 
 


