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Vedtak: 
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Spongdalsvegen 828 som vist på kart i målestokk 
1:1000, merket Multiconsult AS, datert 26.6.2017, sist endret 8.12.2017, bestemmelser sist 
endret 20.2.2018 og beskrevet i planbeskrivelsen, sist endret 27.2.2018.  
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Følgende innarbeides i bestemmelsene: 
Bystyret forutsetter at det legges høye miljøstandarder til grunn ved utbyggingen, både når 
det gjelder energibruk, valg av energiløsninger, utforming av uteområder og planlegging av 
persontransport. 
 
FLERTALLSMERKNAD - Sp, Ap, KrF, V, H, MDG, SV, PP, R: 
Bystyret ber rådmannen å utrede behovet for mer areal for parkering tilknyttet Spogndal 
skole og Byneshallen og aktiviteter på kveld og helg der. I tillegg til bedre 
bussoppstillingsplasser, holdeplass og hvileareal for sjåfører. Bystyret ber rådmannen om 
nødvendig starte forhandlinger om areal med eier av Hangerslettvegen 1413  
 
 
Behandling: 
Dokumenter til møtet: 
Notater fra rådmannen datert 29.1.2019 og 11.2.2019.  
 
Niklaus Haugrønning (H), tilbakesendelsesforslag: 
Bystyret vedtar at forslag til detaljregulering av Spongdalsvegen 828 sendes tilbake til 
rådmannen. 
  
Før saken sendes til ny behandling skal det gjennomføres dialog med eier av 
Hangerslettvegen 1413 med sikte på mulig erverv av denne tomta, slik at det kan 
anlegges kollektivknutepunkt og innfartsparkering på Hangerslettvegen 1413. 
Bystyret mener dette vil gi en fremtidsrettet, trafikksikker og hensiktsmessig løsning for 
kollektivtrafikken, samt sikre nødvendig kapasitet for parkering. 
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Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Marte Løvik (Sp) alternativt forslag pva Sp, Ap, KrF, V: 
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Spongdalsvegen 828 som vist på kart i målestokk 
1:1000, merket Multiconsult AS, datert 26.6.2017, sist endret 8.12.2017, bestemmelser sist 
endret 20.2.2018 og beskrevet i planbeskrivelsen, sist endret 27.2.2018.  
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Marte Løvik (Sp) merknad pva Sp, Ap, KrF, V: 
Bystyret ber rådmannen å utrede behovet for mer areal for parkering tilknyttet Spogndal 
skole og Byneshallen og aktiviteter på kveld og helg der. I tillegg til bedre 
bussoppstillingsplasser, holdeplass og hvileareal for sjåfører. Bystyret ber rådmannen om 
nødvendig starte forhandlinger om areal med eier av Hangerslettvegen 1413  
 
Ottar Michelsen (SV) tilleggsforslag: 
Følgende innarbeides i bestemmelsene: 
Bystyret forutsetter at det legges høye miljøstandarder til grunn ved utbyggingen, både når 
det gjelder energibruk, valg av energiløsninger, utforming av uteområder og planlegging av 
persontransport. 
 
Votering: (65 medlemmer til stede) 
Haugrønnings tilbakesendelsesforslag fikk 25 stemmer (14H, 3FrP, 4SV, 1V, 1Sp, 2R) og falt. 
Innstillingen fikk ingen stemmer og falt. 
Løviks forslag ble vedtatt mot 26 stemmer (14H, 3FrP, 4SV, 2PP, 1Sp, 2R). 
Michelsens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (3FrP). 
H, MDG, SV, PP, R sluttet seg til merknaden fra Sp m.fl. 
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