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SAKSPROTOKOLL 
 
Spørsmål om oppstart - Plan 201924 - Detaljregulering for massefylling på gnr 63 
Austvoll 
 
 
Utvalg for by- og samfunnsutvikling 2019-2023 har behandlet saken i møte 
08.01.2020 sak 4/20 
 
Møtebehandling 
 
Rådmannen har i saksutredning datert 06.12.2019 foreslått følgende forslag: 
 
Utvalg for by- og samfunnsutvikling beslutter, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-
8, 2. ledd, at oppstart av plan 201924 - detaljregulering for massefylling på gnr 63 
Austvoll ikke tillates. 
 
Martin S. Håland (Sp) fremmet følgende forslag på vegne av Sp, Frp og H: 
 
Utvalg for by- og samfunnsutvikling beslutter, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-
8, 2. ledd, at oppstart av plan 201924 - detaljregulering for massefylling på gnr 63 
Austvoll tillates. 
 
Utvalget vektlegger: 
 

- Omsøkt område er åpenbart godt egnet for massefylling. 
- Deler av omsøkt areal er krevende å bruke og er klart væravhengig 

utfordrende for maskinelt arbeid. 

- Utvalg for by- og samfunnsutvikling legger til grunn at reguleringsplan vil 
avklare de ulike interessefelt og avklaringer på en god måte. 

 
Votering 
 
Ved alternativ votering over rådmannens innstilling datert 09.10.2019 og fellesforslaget fremmet 
av Håland, ble fellesforslaget vedtatt med 8 mot 5 stemmer (Ap, MDG, SV). 
 
Vedtak 
 
Utvalg for by- og samfunnsutvikling beslutter, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-
8, 2. ledd, at oppstart av plan 201924 - detaljregulering for massefylling på gnr 63 
Austvoll tillates. 
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Utvalget vektlegger: 
 

- Omsøkt område er åpenbart godt egnet for massefylling. 

- Deler av omsøkt areal er krevende å bruke og er klart væravhengig 
utfordrende for maskinelt arbeid. 

- Utvalg for by- og samfunnsutvikling legger til grunn at reguleringsplan vil 
avklare de ulike interessefelt og avklaringer på en god måte. 
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