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SAKSPROTOKOLL 
 
Områderegulering Moseidmoen - 2. gangs offentlig ettersyn 
 

 
Plan- og økonomiutvalget har behandlet saken i møte 11.05.2021 sak 32/21. 
 
Behandling i møtet: 
 
Rådgiver Elena Samuelsen orienterte om planforslaget. 
 
Rådmannen foreslo følgende endringer i sin innstilling: 
 

• Det legges inn gang- og sykkelveg i stedet for fortau (o_SF22 og o_SF23) langs 
Drivenesvegen.  

 
Solveig Robstad (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. I medhold av pbl. § 12-10, legges områderegulering Moseidmoen, datert 
22.04.2021, ut til offentlig ettersyn, med følgende endringer: 
 

• Det legges inn gang- og sykkelveg i stedet for fortau (o_SF22 
og o_SF23) langs Drivenesvegen.  

• BKS16 endres til BKB1, med formål Bolig/tjenesteyting og 
utnyttelsesgrad 65 %. Byggehøyde 14 m med inntrukken 
toppetasje tilsvarende BBB2. Bebyggelsen skal nedtrappes 
med to etasjer mot BKS4. 

 
 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende planer ved godkjenning av 



 
 

2 
 

områderegulering Moseidmoen: 
- Planid 1997033, Moseidmoen 

- Planid 1997073 Moseidmoen nordre del 

- Planid 1997039, Bruvegen 

- Planid 2000016 Stemhei industriområde 

3.  Det tas sikte på å oppheve deler av følgende planer ved godkjenning av 
områderegulering Moseidmoen: 

- Planid 1998007, Barnehage på gnr. 23, bnr. 1 

- Planid 2002001, Fjordparken 

- Planid 1997065, Tjønnvold industriområde 

- Planid 2000002, Ravnåsvegen 

 
4. Før områderegulering Moseidmoen legges ut på høring skal følgende 

innarbeides i plan: 
 
- Oppdatert faresone ras- og skredfare (Askedalslia) 

 
Votering: 
 
Ved votering ble forslaget til Solveig Robstad (Ap) vedtatt med 8 stemmer (KrF, Sp, Ap, Frp) 
mot 1 stemme (H) for rådmannens justerte forslag. 
 
Plan- og økonomiutvalgets vedtak: 
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• Det legges inn gang- og sykkelveg i stedet for fortau (o_SF22 
og o_SF23) langs Drivenesvegen.  

• BKS16 endres til BKB1, med formål Bolig/tjenesteyting og 
utnyttelsesgrad 65 %. Byggehøyde 14 m med inntrukken 
toppetasje tilsvarende BBB2. Bebyggelsen skal nedtrappes 
med to etasjer mot BKS4. 
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