
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERING FOR HOLSBAKKAN 1 - 
6, UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN  
 
 
Planutvalget behandlet saken, saksnr. 37/20 den 26.06.2020. 
 
Behandling: 
 
Representanten Helene Dypdal (Ap) tok opp spørsmålet om sin habilitet siden hun er nabo og 
hennes ektefelle har innspill til oppstart av planarbeid og høring av planprogram. 
 
Representanten fratrådte under diskusjon og avstemming over habilitetsspørsmålet, og 
planutvalget behandlet spørsmålet med 6 medlemmer. Vurdering av habiliteten ble gjort og 
deretter votert over. 
 
Votering over habilitet: 
Planutvalget vedtok enstemmig at Helene Dypdal er inhabil. 
 
Planutvalget behandlet saken med 6 medlemmer. 
 
 
Behandling av saken: 
Administrasjonen la fram forslag til presisering i pkt. 2 i det framsendte forslaget til vedtak: 

4.2.1 (tillegg første avsnitt): Plan 2 skal nyttes til boligformål ved bygg i 2 etasjer. Hvis det 
bygges i 3 etasjer skal minimum 60 % av BRA på plan 2 og plan 3 være boligformål. 

 
 
Votering i saken: 
Kommunedirektørens forslag til vedtak med den foreslåtte presiseringen i vedtakspunkt 2 ble 
enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 

1. I medhold av plan og bygningslovens § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for 
Holsbakkan 1-6 ut til offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden skal være minimum 
6 uker, med tillegg i tid hvis høringsperioden blir omfattet av fellesferien. 
 

Det forutsettes at følgende bestemmelser endres før planforslaget legges ut til offentlig 
ettersyn: 
2. 4.2.1 (tillegg første avsnitt): Plan 2 skal nyttes til boligformål ved bygg i 2 etasjer. Hvis 

det bygges i 3 etasjer skal minimum 60 % av BRA på plan 2 og plan 3 være 
boligformål. 



 
 

 
 

 

3. 4.2.3 (første setning erstattes med): Det skal etableres minimum to etasjer, maksimalt 
og fortrinnsvis tre etasjer. 

4. 4.3.3 (første setning erstattes med): Det skal etableres minimum to etasjer, maksimalt 
tre etasjer. På den bygningsdelen som vender mot fv.255 skal det fortrinnsvis være 3. 
etasjer. 

5. 3.1 (tillegg tredje avsnitt): Takform skal fortrinnsvis være saltak, flate tak kan 
godkjennes ved god arkitektonisk helhet. 

6. 3.2.1 b) (tillegg i setningen): særlig vekt tillegges sol-/skyggevirkning i parken. Av 
denne grunn bør nordøstre fasade (mot parkområdet) være oppdelt i mindre 
bygningsvolumer jf. illustrasjonsplan datert 18.06.2020. 

7. 3.2.1 d) (nytt punkt): Beregning av massebalanse og plan for håndtering av uønska 
arter. 

8. 3.4 b) (erstattes med): Hvis lekeplass etableres i GP_1 skal den være tilgjengelig for 
alle og følge prinsipper om universell utforming.  

9. 3.4 f) (første setning erstattes med): I BKB_1 og BKB_2 skal det avsettes minimum 
250 m2 til felles uteoppholdsareal for boliger i hvert av de to områdene. Ved flere enn 
fire boenheter avsettes i tillegg minimum 25 m2 pr. boenhet til felles 
leke/uteoppholdsareal. 

 
 
 
 


