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EG- SYKEHUSOMRÅDE - OMRÅDEREGULERING MED KU. 
GODKJENNING. 
 
BYSTYRET 11.05.2016 SAK 56/16 
 

Vedtak: 
 
1. Bystyret vedtar områderegulering for Eg sist datert 08.03.16, med 

bestemmelser sist datert 08.03.16. 
(Enst.) 
 
2. Kostnader til drift av offentlig infrastruktur og grønnstruktur skal innarbeides ved 

neste rullering av handlingsprogrammet.  
(Enst.) 
 
3. Rekkefølgebestemmelse punkt 8.4.4 endres til(i kursiv): 

Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i BOP4 og BOP5 skal nytt 
akeområde være ferdigstilt i felt o_GF2(Gryta) 

(Enst.) 
 
4. Følgende innarbeides i reguleringsbestemmelsene: 

Det må utarbeides en plan over hvor og hvordan ny dyrka mark skal etableres.  
Forskningen gjennom NIBIO må inviteres til å delta i dette arbeidet. 

 
Den nyetablerte dyrka marka, og den gjenværende dyrka marka på Eg, må 
fortrinnsvis benyttes for å styrke landbruksnæringen i kommunen, alternativt 
tilrettelegges for matproduksjon gjennom parsellhager/Andelslandbruk eller 
tilsvarende. Dette gjelder også i hele anleggsperioden. 

(52/1) 
 
5. Teknisk plan og utenomhusplan for kjærligshetsstien – som beredskapsvei, 

med krav til opparbeiding, som også skal ta vare på turstifunksjonen – skal 
godkjennes av BMU. 

(Enst.) 
 
6. Følgende legges til i bestemmelsene § 2.1.4: 



 
 

 2 

 Innenfor BOP3 skal bebyggelsen nedtrappes i sør mot eksisterende 
boligbebyggelse. 

(Enst.) 
 
Forslag: 
SP fremmet følgende forslag: 
«Planen må omarbeides slik at da dyrka mark blir sikra til matproduksjon der den 
ligger.»  
 
SV/Rødt fremmet følgende forslag, tillegg til SPs forslag: 
«Psykiatribygg forseres.» 
 
MDG/SP/SV/Rødt fremmet følgende forslag: 
«Området mellom alleen og elva beholdes som område for landbruk, natur og 
friluftsliv (LNF). BOP4 og BOP5 bygges ikke ut.» 
 
MDG fremmet følgende forslag, tillegg til pkt. 4: 
«Det tillates maksimalt 2000 p-plasser innenfor planområdet, dvs. maksimalt 1 p-
plass pr. 150 m2 BRA.» 
 
Votering: 
SPs forslag falt med 48 mot 5 stemmer. 
SV/Rødts tilleggsforslag til SPs forslag ble ikke votert over. 
By- og miljøutvalgets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 
MDG/SV/SP/Rødts forslag falt med 41 mot 12 stemmer. 
By- og miljøutvalgets innstilling pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 
By- og miljøutvalgets innstilling pkt. 3 ble enstemmig vedtatt. 
By- og miljøutvalgets innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 52 mot 1 stemme. 
MDGs forslag falt med 45 mot 8 stemmer. 
By- og miljøutvalgets innstilling pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 
By- og miljøutvalgets innstilling pkt. 6 ble enstemmig vedtatt. 
 
 

 
 
 
 
RETT UTSKRIFT: 
 
 
 
12.05.2016 


