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SAKSPROTOKOLL 
 
Arkivsak-dok. 2021013397 
Saksbehandler Joann Rexen Busk 
 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 By- og stedsutviklingsutvalget 28.04.2022 89/22 
2 By- og stedsutviklingsutvalget 02.06.2022 119/22 

 
 
NY-HELLESUND - ENDRING AV REGULERINGSPLAN - 
OFFENTLIG ETTERSYN 
 

BY- OG STEDSUTVIKLINGSUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 02.06.2022 
SAK 119/22 
 

By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak: 
By- og stedsutviklingsutvalget legger endring av detaljregulering for Ny-
Hellesund med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse sist datert 
04.04.2022, ut til offentlig ettersyn. 
(Enst) 
 

a) Når planen legges ut til offentlig ettersyn bes det om innspill på hvordan 
det kan legges til rette utvidelse av bryggeanlegg med flytebrygger. 

b) Når planen legges ut til offentlig ettersyn bes det om innspill på hvordan 
det kan legges til rette for ny næringsbebyggelse innenfor regulert 
område. 

(10/1) 
 
 
Forslag: 
Plan- og bygningssjefen fremmet følgende innstilling:  
«By- og stedsutviklingsutvalget legger endring av detaljregulering for Ny-
Hellesund med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse sist datert 
04.04.2022, ut til offentlig ettersyn.» 
 
Venstre fremmet følgende forslag: 
«a) Når planen legges ut til offentlig ettersyn bes det om innspill på hvordan det 
kan legges til rette utvidelse av bryggeanlegg med flytebrygger. 
b) Når planen legges ut til offentlig ettersyn bes det om innspill på hvordan det 
kan legges til rette for ny næringsbebyggelse innenfor regulert område.» 
 
 
Voteringer: 
Plan- og bygningssjefens innstilling enstemmig vedtatt 
Venstres forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme (Marte Rostvåg Ulltveit-Moe 
(MDG)) 
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NY-HELLESUND - E N D R I N G  AV REGULERINGSPLAN - 
OFFENTLIG ETTERSYN 
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By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak:  
By- og stedsutviklingsutvalget legger endring av detaljregulering for Ny- 
Hellesund med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse sist datert 
04.04.2022, ut t i l  offentlig ettersyn. 
(Enst) 

a) Når planen legges ut t i l  offentlig ettersyn bes det om innspill på hvordan 
det kan legges t i l  rette utvidelse av bryggeanlegg med flytebrygger. 

b) Når planen legges ut t i l  offentlig ettersyn bes det om innspill på hvordan 
det kan legges t i l  rette for ny næringsbebyggelse innenfor regulert 
omräde. 

(10/1)  

Forslag: 
Plan- og bygningssjefen fremmet følgende innstilling: 
«By- og stedsutviklingsutvalget legger endring av detaljregulering for Ny- 
Hellesund med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse sist datert 
04.04.2022, ut t i l  offentlig ettersyn.» 

Venstre fremmet følgende forslag: 
«a) Når planen legges ut t i l  offentlig ettersyn bes det om innspill på hvordan det 
kan legges t i l  rette utvidelse av bryggeanlegg med flytebrygger. 
b) Når planen legges ut t i l  offentlig ettersyn bes det om innspill på hvordan det 
kan legges t i l  rette for ny næringsbebyggelse innenfor regulert omräde.» 

Voteringer: 
Plan- og bygningssjefens innstilling enstemmig vedtatt 
Venstres forslag vedtatt med 10 mot 1 stemme (Marte Rostväg UIltveit-Moe 
(MDG)) 
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