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Behandling:
Aase Sætran (Ap) foreslo følgende tillegg til innstillingen på vegne av Ap, H og Sp:
Strekpunktet ”- Planene om småbåthavn må tas ut av planforslaget.” strykes i innstillingen. Det må
arbeides videre med plan om småbåthavn i området. Ei forutsetning for å akseptere småbåthavn er at
den gjøres tilgjengelig for allmennheten.
Aase Sætran (Ap) foreslo følgende tillegg til innstillingen på vegne av Ap, SV, H og Sp:
Veien til fiskebrygga bør stenges for biltrafikk, men framkommelighet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne må ivaretas.

Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1SV)
Forslag 1 fremmet av Aase Sætran fikk 10 stemmer (5Ap, 1Sp, 2H, 1Frp, 1V) og ble vedtatt
Forslag 2 fremmet av Aase Sætran ble enstemmig vedtatt

VEDTAK:
Bygningsrådet er enig i at det settes i gang detaljregulering av området Trollastranda til boliger.
Det vektlegges at område foreslått til boligformål er vist som eksisterende tettbebyggelse i
kommuneplanens arealdel. En forutsetning for planarbeidet er følgende:
- Planene om småbåthavn må tas ut av planforslaget.
- Området som er vist som framtidig grønnstruktur i kommuneplanens arealdel må tas med i
planområdet og sikres som friområde.
- Forholdene for allmennheten blir forbedret gjennom at områdene på nedsiden av veien og
vest i området blir opparbeidet og tilrettelagt.
Strekpunktet ”- Planene om småbåthavn må tas ut av planforslaget.” strykes i innstillingen. Det må
arbeides videre med plan om småbåthavn i området. Ei forutsetning for å akseptere småbåthavn er at
den gjøres tilgjengelig for allmennheten.
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Veien til fiskebrygga bør stenges for biltrafikk, men framkommelighet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne må ivaretas.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11.
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