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Detaljregulering - Litlaskar 22-28, Toppen - RL1790 Førstegangsbehandling

Kommunedirektørens/ rådmannens forslag til vedtak:
Forslag til reguleringsplan for Toppen, RL1790, med tilhørende bestemmelser datert 13.07.2020
legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 5–2 og
12–10, jf. § 12–11.

Utvalg for plan og miljø 01.10.2020:
Behandling:
Tillegg, foreslått av Tor Inge Eidesen, Senterpartiet
Utvalget ber om at følgende problemstillinger vurderes fram mot 2. gangs behandling.
- Makebytte inn i friluftsområde (LNF) medfører en uheldig «linjeføring» av grense mellom
utbyggingsområde og friluftsområde. Kan planen tilpasses eksisterende formålsgrense i
kommuneplanen?
- Utvalget savner bedre løsninger for grønne overflater med tanke på naturlige materialer
og fordrøyningshensyn
- Utvalget ber om at det utarbeides rekkefølgekrav for å heve standarden på gang- og sykkelveg fra
plan
området mot gml. Skjoldaveg
Kommuedirektørens forslag til vedtak med tillegg fremmet av Eidesen ble enstemmig vedtatt.
UFPM- 044/ 20 Vedtak:
Forslag til reguleringsplan for Toppen, RL1790, med tilhørende bestemmelser datert 13.07.2020
legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i samsvar med plan- og bygningslovens § 5–2 og
12–10, jf. § 12–11.
Med følgende tillegg:
Utvalget ber om at følgende problemstillinger vurderes fram mot 2. gangs behandling.
- Makebytte inn i friluftsområde (LNF) medfører en uheldig «linjeføring» av grense mellom
utbyggingsområde og friluftsområde. Kan planen tilpasses eksisterende formålsgrense i
kommuneplanen?
- Utvalget savner bedre løsninger for grønne overflater med tanke på naturlige materialer
og fordrøyningshensyn
- Utvalget ber om at det utarbeides rekkefølgekrav for å heve standarden på gang- og sykkelveg fra

plan
området mot gml. Skjoldaveg
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