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1601 BRANESET - DETALJREGULERING - OFFENTLIG 
ETTERSYN 
 

BY- OG STEDSUTVIKLINGSUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 02.06.2022 
SAK 118/22 
 

By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak: 
1. By- og stedsutviklingsutvalget legger detaljregulering for Braneset med 

plankart sist datert 11.05.2022 og bestemmelser sist datert 09.05.2022 ut til 
offentlig ettersyn.  
(10/1) 

 
 
Forslag: 
Plan- og bygningssjefen fremmet følgende innstilling: 
1. «By- og stedsutviklingsutvalget legger detaljregulering for Braneset med 

plankart sist datert 11.05.2022 og bestemmelser sist datert 09.05.2022 ut til 
offentlig ettersyn.  

2. Før planen legges ut til offentlig ettersyn må plankartet endres slik at tomt 2 
tas ut.» 

 
MDG fremmet følgende forslag: 
«By- og stedsutviklingsutvalget legger ikke detaljreguleringsplan for Braneset ut 
på offentlig ettersyn fordi planforslaget samlet sett har negative klima- og 
miljøkonsekvenser.» 
 
Voteringer: 
Ved alternativ votering ble Plan- og bygningssjefen punkt 1 vedtatt 10 mot 1 
stemme (Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG)) 
Plan- og bygningssjefens punkt 2 falt med 2 mot 9 stemmer (Marte Rostvåg 
Ulltveit-Moe (MDG), Hans Petter Horve (Sp)) 
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By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak:  
1. By- og stedsutviklingsutvalget legger detaljregulering for Braneset med 

plankart sist datert 11.05.2022 og bestemmelser sist datert 09.05.2022 ut t i l  
offentlig ettersyn. 
(10/1) 

Forslag: 
Plan- og bygningssjefen fremmet følgende innstilling: 
1. «By- og stedsutviklingsutvalget legger detaljregulering for Braneset med 

plankart sist datert 11.05.2022 og bestemmelser sist datert 09.05.2022 ut t i l  
offentlig ettersyn. 

2. Før planen legges ut t i l  offentlig ettersyn må plankartet endres slik at tomt 2 
tas ut.» 

MDG fremmet følgende forslag: 
«By- og stedsutviklingsutvalget legger ikke detaljreguleringsplan for Braneset ut 
på offentlig ettersyn fordi planforslaget samlet sett har negative klima- og 
miljokonsekvenser.» 

Voteringer: 
Ved alternativ votering ble Plan- og bygningssjefen punkt 1 vedtatt 10 mot 1 
stemme (Marte Rostväg UlItveit-Moe (MDG)) 
Plan- og bygningssjefens punkt 2 falt med 2 mot 9 stemmer (Marte Rostvåg 
UIItveit-Moe (MDG), Hans Petter Horve (Sp)) 
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