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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Bystyret 

Møtedato: 28.04.2021 

Sak: 68/21 
  

Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Vassfjellet vinterpark, 
k2012001, sluttbehandling  

Resultat: Annet forslag vedtatt 

Arkivsak: 20/36463 
 
Vedtak: 
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Vassfjellet vinterpark som vist på kart i 
målestokk 1:2500, merket Mjøsplan AS senest datert 5.2.2021 med bestemmelser senest 
datert 22.2.2021 og beskrevet i planbeskrivelsen, senest datert 22.2.2021. 
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Kommunedirektøren bes gå i dialog med fylkeskommunen og AtB med tanke på forbedring 
av kollektivtilbudet til vinterparken i tråd med nullvekstmålet nedfelt i Byvekstavtalen. 
  
 
Behandling: 
Dokument til møtet: Notat fra kommunedirektøren 09.04.2021 
 
Roald Arentz (R) alternativt forslag på vegne av R: 
Bystyret vedtar ikke forslag til detaljregulering av Vassfjellet vinterpark som vist på kart i 
målestokk 1:2500, merket Mjøsplan AS senest datert 5.2.2021 med bestemmelser senest 
datert 22.2.2021 og beskrevet i planbeskrivelsen, senest datert 22.2.2021. Et nytt planforslag 
må omarbeides slik at eventuell opparbeidelse av parkeringsplasser gjøres uten inngrep i 
myr.  
 
Roald Arentz (R) tilleggsforslag på vegne av R: 
Kommunedirektøren bes gå i dialog med fylkeskommunen og AtB med tanke på forbedring 
av kollektivtilbudet til vinterparken i tråd med nullvekstmålet nedfelt i Byvekstavtalen. 
 
Ola Lund Renolen (MDG) tilleggsforslag på vegne av MDG, R: 
Område SPA1-3 som består av myr tas ut av det regulerte området og vernes for nedbygging. 
Trafikk- og logistikkbehov må løses på andre måter eller andre steder innenfor planområdet. 
 
Votering: 
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 Ved alternativ votering mellom innstillingen og Arentz’ alternative forslag ble innstillingen 
vedtatt med 63 stemmer (17Ap, 14H, 8SV, 7MDG, 5Sp, 4FrP, 3V, 3PP, 1KrF, 1Uavh) mot 4 
stemmer (4R) avgitt for Arentz’ forslag. 

 Arentz’ tilleggsforslag ble vedtatt med 65 stemmer (17Ap, 14H, 8SV, 7MDG, 5Sp, 2FrP, 
3V, 3PP, 1KrF, 1Uavh) mot 2 stemmer (2FrP). 

 Renolens tilleggsforslag fikk 22 stemmer (7SV, 7MDG, 4R, 3V, 1Uavh) og falt mot 45 
stemmer (17Ap, 14H, 1SV, 5Sp, 4FrP, 3PP, 1KrF). 

 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift


