
 

 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 21/04827 
Arkivkode  
Saksbehandler Kjetil Hauger 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 17.10.2022 120/22 
2 Kommunestyret 24.10.2022 90/22 
 
 
 
Forslag til endringer i reguleringsplan for Festningsåsen 4 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 17.10.2022 sak 120/22 
 
Møtebehandling 
Representanten Lunaas (Ap) foreslo at endringsforslag punkt 3 til reguleringsplanen 
«Revidert rekkefølgekrav om ferdigstillelse av gang- og sykkelvei over Lierelva og jordene til 
Bjørkelangen skole» ikke godkjennes. 
 
Votering 
Forslaget til Ap ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling. Innstillingen fikk tre 
stemmer fra Frp (1), Sp (1) og H (1), mot fem stemmer fra Ap (3), KrF (1) og Sp (1). Aps 
forslag ble vedtatt. 
 
Kommunedirektørens innstilling med det vedtatte forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
 
Formannskapets innstilling: 
Reguleringsplan for Festningsåsen 4, godkjent av kommunestyret 14.12.2015, endres i 
samsvar med  
forslag til endringer i planbestemmelser datert 18.05.2022 (vedlegg 2) og av plankart datert 
02.06.2022 (vedlegg 3) slik: 

1. Revidert bestemmelse for høyder i felt BKS 
2. Fjerning av krav til egen detaljreguleringsplan for felt BKS1 
4.   Justering av formålsgrensen og planområdet ved Lierelva, slik at brua over elva 
inkluderes i 

planområdet 
 

 
Vedtaket er fattet i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-14. 
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Forslag til endringer i reguleringsplan for Festningsåsen 4

Formannskapet har behandlet saken i møte 17.10.2022 sak 120/22

Møtebehandling
Representanten Lunaas {Ap) foreslo at endringsforslag punkt 3 t i l reguleringsplanen
«Revidert rekkefølgekrav om ferdigstillelse av gang- og sykkelvei over Lierelva og jordene t i l
Bjørkelangen skole» ikke godkjennes.

Votering
Forslaget t i l Ap ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling. Innstillingen fikk tre
stemmer fra Frp (1), Sp (1) og H (1), mot fem stemmer fra Ap {3), KrF (1) og Sp (1). Aps
forslag ble vedtatt.

Kommunedirektørens innstilling med det vedtatte forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Formannskapets innstilling:
Reguleringsplan for Festningsåsen 4, godkjent av kommunestyret 14.12.2015, endres i
samsvar med
forslag t i l endringer i planbestemmelser datert 18.05.2022 {vedlegg 2) og av plankart datert
02.06.2022 {vedlegg 3) slik:

1. Revidert bestemmelse for høyder i felt BKS
2. Fjerning av krav til egen detaljreguleringsplan for felt BKS1
4. Justering av formålsgrensen og planområdet ved Lierelva, slik at brua over elva
inkluderes i

planområdet

Vedtaket er fattet i samsvar med plan- og bygningsloven§ 12-14.
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