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Administrasjonens innstilling:

Forslag til reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg (detaljregulering), som vist på plankart 
datert 28.01.2011 og med bestemmelser datert 29.12.2010, vedtas i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-12.
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REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ÅSSIDEN IDRETTSANLEGG - 
SLUTTBEHANDLING 

Innledning/bakgrunn for saken

Planområdet ligger på Åssiden i tilknytning til Berskau idrettsanlegg.

Administrasjon vil søke å gjøre planstatusen for området i tråd med dispensasjonene som er gitt for 
tennishallen og Berskauhallen. Slik det også stilles krav om i vedtakene som ble gitt i disse 
byggesakene (dispensasjoner fra plankrav).

For nærmere om planforslaget vises det til planbeskrivelsen som følger planen (vedlegg 3).

Saksutredning

Planstatus er i ”Kommuneplanens arealdel vedtatt 2008-02-26” avsatt til Friområde, nåværende 
(park, lekeplasser, idrettsanlegg, turområder, skibakke). Området er i gjeldende reguleringsplan for 
Åssiden idrettpark II Berskau stadfestet 1984-04-30 avsatt til Friområde; park, turvei, lek.

Det ble i formannskapet 2008-06-10 (saksnr 71/08) gitt midlertidig dispensasjon fra kravet om 
utarbeidelse av reguleringsplan for tennishallen. Og det ble i formannskapet 2009-03-10 (saksnr 
21/09) gitt midlertidig dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan for 
Berskauhallen. Se vedlegg 6 og 7.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn 18. februar av administrasjonen (delegert vedtak). Det 
har kun innkommet en høringsuttalelse. Den er fra Fylkesmannen, som ikke har noen negative 
innvendinger.

Administrasjonens bemerkninger

Planen vil ivareta kravet gitt ved dispensasjoner tidligere, der det ble stilt som en forutsetning at 
området skulle reguleres.

Innholdet i planen er således allerede besluttet gjennom dispensasjonssakene. Det er derfor ikke en 
nærmere vurdering av formål, høyder etc i denne saken. Det vises til dispensasjonssakene (vedlegg 
6 og 7).

Selv om området stort sett er ferdig utbygd vil planen ha en viss betydning for evt. framtidige saker 
innenfor planområdet (spørsmål om tilbygg og lignende).

Planforslaget er således i tråd med tidligere vedtak og føringer Formannskapet har gitt og bør derfor 
kunne godkjennes.



Vedlegg:

1. Plankart, datert 28.01.2011
2. Bestemmelser, datert 29.12.2010
3. Planbeskrivelse
4. ROS-analyse
5. Illustrasjonsplan/utomhusplan
6. Dispensasjon for tennishallen (saksnr 71/08)
7. Dispensasjon for Berskauhallen (saksnr 21/09)


