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Behandling:
John Stene (Ap) foreslo på vegne av Ap, Sp og FrP:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Bynesvegen 90.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Plan arkitekter AS, datert 08.03.11, sist
endret 05.09.11 og i bestemmelser sist endret 25.08.11.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
John Stene (Ap) fremmet på vegne av Ap, Sp og FrP følgende merknad:
Området er preget av tidligere inngrep både med vei og kaianlegg nede ved sjøen og inngrep etter
gamle tankanlegg. Merknadsstillerne mener det er positivt at det i det videre planarbeidet legges vekt
på å ivareta natur- og friluftsverdier, samtidig som ny bebyggelse gis en utforming og plassering som
ikke medfører en privatisering av områdene ned mot sjøen
Merknadsstillerne mener det planlagte seniorboligprosjektet vil forbedre allmennhetens tilgang til både
friområdet og strandområdet ved at det opparbeides utsiktsplasser med bord og benker, gang- og
sykkelvei, ny gangsti til strand og fiskeplass, som også legges til rette for rullestolbrukere. Det vil også
bli anlagt ny skotthyllbane.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Stene fikk forslaget fremmet av
Stene 9 stemmer (4Ap, 1Sp, 2H, 1FrP, 1V) og ble vedtatt mot stemmer (2SV) avgitt for
innstillingen.
Merknaden fikk tilslutning fra H og V.

VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for Bynesvegen 90.
Planen er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Plan arkitekter AS, datert 08.03.11, sist
Saksprotokoll for Bygningsrådet 04.10.2011

endret 05.09.11 og i bestemmelser sist endret 25.08.11.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
FLERTALLSMERKNAD- Ap, Sp, FrP, H og V:
Området er preget av tidligere inngrep både med vei og kaianlegg nede ved sjøen og inngrep etter
gamle tankanlegg. Merknadsstillerne mener det er positivt at det i det videre planarbeidet legges vekt
på å ivareta natur- og friluftsverdier, samtidig som ny bebyggelse gis en utforming og plassering som
ikke medfører en privatisering av områdene ned mot sjøen
Merknadsstillerne mener det planlagte seniorboligprosjektet vil forbedre allmennhetens tilgang til både
friområdet og strandområdet ved at det opparbeides utsiktsplasser med bord og benker, gang- og
sykkelvei, ny gangsti til strand og fiskeplass, som også legges til rette for rullestolbrukere. Det vil også
bli anlagt ny skotthyllbane.
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