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Plan 2619. Områderegulering for Åsen næringsområde, Hillevåg bydel 
Resultat:  På sakslisten 
 
Arkivsak: 16/11642 
 Stavanger bystyre har behandlet saken i møte 17.06.2019 sak 61/19 
 
Møtebehandling 
 
Kari Raustein (H) fremmet følgende alternative forslag på vegne av H, KrF, V og FrP: 
« 
Nytt pkt. 4 
Snuhammeren mellom KB18 og KB17 flyttes 3 meter sørover for å fordele arealbeslaget mer likt 
mellom KB16 og KB17. 
 
Alternativt forslag til pkt. 1 
Pkt. 1 i Kommunalstyret for byutvikling sin innstilling utgår. 
Sykkelforeningens forslag fremmes som mindre endring til plan innen utgangen av 2019.» 
 
 
Mats Danielsen (FrP) tok opp følgende tilleggsforslag fremmet i kommunalstyret for byutvikling 
16.05. 2019:  
 
«Begrensningene i parkering fjernes og settes til likt gjeldende regulering.» 
 
Votering 
Gjeldende innstilling første avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
Alternativt forslag til pkt. 1 på vegne av H, KrF, V og FrP ble vedtatt med 64 stemmer (H, Ap, V, 
FrP, KrF, MDG, SV, Sp, Rødt, Pp og den uavhengige representanten Torfinn Ingeborgrud). 
Gjeldende innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 64 stemmer (H, Ap, V, FrP, KrF, MDG, SV, Sp, Rødt, 
Pp og den uavhengige representanten Torfinn Ingeborgrud). 
Gjeldende innstilling pkt. 3 ble vedtatt med 64 stemmer (H, Ap, V, FrP, KrF, MDG, SV, Sp, Rødt, 
Pp og den uavhengige representanten Torfinn Ingeborgrud). 
Alternativt forslag nytt pkt. 4 ble vedtatt med 64 stemmer (H, Ap, V, FrP, KrF, MDG, SV, Sp, 
Rødt, Pp og den uavhengige representanten Torfinn Ingeborgrud). 
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FrP’s tilleggforslag fikk 5 stemmer (FrP og Pp). 
 
 
Bystyrets flertallsvedtak 
 
Forslag til områderegulering for Åsen næringsområde, plan nr. 2619 i Hillevåg bydel, med 
plankart datert 01.06.2018, sist revidert 29.04.2019, og reguleringsbestemmelser datert 
31.05.2018, sist revidert 26.04.2019 vedtas med følgende tillegg: 
 

1. Sykkelforeningens forslag fremmes som mindre endring til plan innen utgangen av 2019. 
2. Sykkelfelt i Auglendsdalen planlegges i 2,2 m bredde hele veien 
3. I bestemmelsene 3.6 om parkering legges ordet «servicebil» inn i første setning i fjerde 

avsnitt slik at setningen blir: 
"Parkering for næringstransport, servicebil og næringskjøretøy som er den del av 
kjernedriften kan unntas med grunnlag i mobilitetsplan." 

4. Snuhammeren mellom KB18 og KB17 flyttes 3 meter sørover for å fordele arealbeslaget 
mer likt mellom KB16 og KB17. 
 

 
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12.  
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