Møteprotokoll
Utvalg:

Komite for plan, næring og miljø

Møtested:

Bystyresalen, Rådhuset

Dato:

11.10.2012

Tidspunkt:

09:30 – 14:30

Til stede:
Navn
Knut Hernes
Kari Holt Storstrand
Ellen Belsom
Hans Petter Horsgaard
Leif Magne Hjelseng
Robert Andre Sivertsen
Arild Nohr
Odd A Lund
Morten Melå
Lisbet Herring
Odd Willy Hansen
Brigt Kristensen
Cato Henriksen
Eva Leivseth
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Leder
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Medlem
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Varamedlem
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Varamedlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Repr
FRP
FRP
Uavhengig
H
H
FRP
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AP
AP
AP
SV
RØDT
H
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Vara for

Frøydis Grindstein
Øystein Gudbrandsen Wik
Indra Grepp Kristoffersen
Cecilie Lekang
Kirsten Hasvoll
Cato Henriksen i PS 12/77

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Henrik K. Brækkan
Annelise Bolland
Jan Wasmuth
Per-Gaute Pettersen
Synnøve Blix
Jan Henriksen
Kjetil Christensen
David Losvik
Soia F. Rahasindrainy
Knut Kaspersen
Geir Steinar Hanssen

Stilling
Kommunaldirektør, teknisk avdeling.
Byplansjef
Miljøvernleder
Daglig leder, Team Bodø
Leder, Saltstraumen nærmiljøkontor
Rådgiver, Kommunalteknisk kontor
Arealplanlegger, byplankontoret
Arealplanlegger, byplankontoret
Arealplanlegger, byplankontoret
Arealplanlegger, byplankontoret
Rådgiver, Samfunnskontoret

Innkalling, saksliste og møteprotokoller fra 19.06., 23.08. og 06.09.2012 ble godkjent uten
merknader.

Tematimer:
-

Orientering om nytt kollektivtilbud v/Bjørnar Klaussen fra Nordland fylkeskommune.
Orientering om utarbeiding av planprogram for kommuneplan v/Tom Solli og Kjetil
Christensen.
Orientering om kommunedelplan Saltstraumen v/byplansjef Annelise Bolland.

Annet:
Følgende saker ble ettersendt den 09.10.12 for behandling i møtet:
PS 12/76

Framtidig lokalisering av sivil lufthavn i Bodø.

PS 12/77

Detaljreguleringsplanforslag for den gamle Bodø svømmehallen –
førstegangsbehandling.

RS 12/26

Mulig nedleggelse av Silverexpressen.

Cato Henriksen (H) erklærte seg inhabil i PS 12/77 og Eva Leivseth (H) tiltrådte møtet som vara for
Henriksen i denne saken.

Spørsmål:
Brigt Kristensen – Rødt:
Viser til leserinnlegg i Avisa Nordland 27. august av Per Bjørn Pedersen om ei privat branntomt i
Knaplundsbukta ved Saltstraumen etter en brann for flere år sia.
Hva slags virkemidler har kommunen for å få til ei opprydding av tomta? Hva bør kommunen etter
administrasjonens oppfatning gjøre?
Kommunaldirektøren svarte at: Det er ingen tvil om at kommunen har tilstrekkelig hjemmel til å
utferdige pålegg om rydding. På grunn av konkurs er det imidlertid for tiden ingen «ansvarlige» å
rette pålegg/forelegg mot. Saken vil bli fulgt opp med hensyn å komme til en løsning med
eiere/foretak som senere trer inn som ansvarlige for eiendommen.
Arild Nohr (AP) stilte spørsmål om det kan legges frem oversikt over uprioriterte gang/sykkelveiprosjekter.
Byplansjefen svarte at det vil bli gjort i forbindelse med rullering av kommunens
trafikksikkerhetsplan.
På tilleggsspørsmål fra Odd Willy Hansen svarte kommunaldirektøren at gang-/sykkelvei på
«kystriksveien» på strekningen Godøystrømmen –Saltstraumen er i gjeldende trafikksikkerhetsplan
påpekt at bør gis høy prioritet. Det samme er fremholdt i kommunens uttalelse til
«Handlingsprogram nye fylkesveger 2010 – 2013».

Saksliste:
Saksnr

Innhold

PS 12/66

Sluttbehandling av Kommunedelplan for Saltstraumen.

PS 12/67

Endring av reguleringsplan for deler av Glasshuset.

PS 12/68

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Blomlia hytteområde.

PS 12/69

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Støver Vest Gnr. 55/112.

PS 12/70

Endelig behandling - formveileder for Bodø sentrum.

PS 12/71

Sluttbehandling av mindre endring av reguleringsplan for Rognlivatn hyttefelt.

PS 12/72

Mindre endring - reguleringsplan for Speiderveien.

PS 12/73

Løvåsen boligfelt - mindre endring.

PS 12/74

Forslag til endring av områderegulering Kvalvikodden - utlegging til offentlig
ettersyn.

PS 12/75

Orienteringssak - oppfølging av vedtak i sak om endring av områdeplan for Bodø
stamnetterminal, terminalkai sør.

PS 12/76

Framtidig lokalisering av sivil lufthavn i Bodø.

PS 12/77

Detaljreguleringsplanforslag for den gamle Bodø svømmehallen –
førstegangsbehandling.

PS 12/78

Referatsaker:

RS 12/23

Orientering om uttalelse til søknad om vannuttak i Yttervannet til
kunstsnøproduksjon i Vestvatn.

RS 12/24

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september 2012.

RS 12/25

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om Detaljregulering av kvartal 25
felt B8 og vedtak om Rammetillatelse.

RS 12/26

Mulig nedleggelse av Silverexpressen.

Bodø, 23. oktober 2012
Knut Hernes (FRP)
komitèleder
Kirsti Simonsen
Sekretær

PS 12/66 Sluttbehandling av Kommunedelplan for Saltstraumen.
Forslag til innstilling:
1.

2.

3.

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Bystyret ny kommunedelplan for
Saltstraumen, herunder planbeskrivelse og bestemmelser datert 15.08.12 og plankart datert
22.08.12. Bystyret godkjenner samtidig vedlagte konsekvensutredning datert 08.07.10 som
grunnlag for utforming av planen. Planvedtaket vil først være rettskraftig når innsigelser fra
Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune formelt er trukket.
Følgende planer vedtas opphevet innenfor planområdet:
Reguleringsplan for Saltstraumen Fritidspark, R6012, vedtatt 2002
Bebyggelsesplan for Saltstraumen brygge, Jektvik, B6003_104, vedtatt 2002
Deler av reguleringsplan for Saltstraumen Båthavn, Jektvik, R6003.02, vedtatt1994 (areal
sør for eiendom 77/10).
Forslag til handlingsdel for gjennomføring kommunedelplanen utarbeides med utgangspunkt
i vedlagte skisse.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 11.10.2012:

Forslag:
Høyre og FRP – Planbestemmelsene - §2.1:
1. Utnyttelsesgrad for boliger settes til 30% (BYA) der annet ikke er fastsatt.
2. B14 Ripnes – Taes ut.
Oversendelsesforslag fra Høyre og FRP:
- Det jobbes videre med å finne en løsning for offentlig kai på begge sider av Straumen,
Knaplund og Ripnesområdet.
Oversendelsesforslag fra Rødt og SV:
- Ved etablering av gjestebrygge med offentlige plasser i Ripnes søkes det å få til opprydding
og samordning med private flytebrygger med ett felles landfeste.
Forslag fra Rødt og SV – nytt pkt. 4 i innstillingen:
- Bystyret ber om snarlig egen sak om organisering av det videre arbeidet med utvikling og
gjennomføring av handlingsdelen i kommunedelplanen for Saltstraumen.
Rødt – forslaget følger saken til bystyret:
- Området som i forslaget er hensynssone friluftsliv i Knaplundsbukta reguleres til framtidig
friområde, jfr. Miljøverndepartementet om statlig sikring i vedtak av 16.01.09,
Fylkesmannens brev av 14. april 2008 og vedtak i bystyret 10.12.08.

Votering:
Pkt. 1 i forslaget fra Høyre/FRP ble vedtatt med 12 mot 1 stemme (Rødt).
Pkt. 2 i forslaget fra Høyre/FRP ble vedtatt med 7 mot 6 stemmer (4AP, 1SV og 1Rødt).
Oversendelsesforslaget fra Høyre/FRP ble enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslaget fra Rødt og SV (strekpkt. 1) ble enstemmig vedtatt.
Forslaget fra Rødt og SV (strekpkt. 2) ble enstemmig vedtatt som nytt pkt. 4 i innstillingen.
Forslaget fra Rødt - strekpkt. 3 – om å følge saken til bystyret fikk 2 stemmer (Rødt og SV) og falt.
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig.

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
1.

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 11-15 vedtar Bystyret ny kommunedelplan for
Saltstraumen, herunder planbeskrivelse og bestemmelser datert 15.08.12 og plankart datert
22.08.12. Bystyret godkjenner samtidig vedlagte konsekvensutredning datert 08.07.10 som
grunnlag for utforming av planen. Planvedtaket vil først være rettskraftig når innsigelser fra
Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune formelt er trukket.
Følgende planer vedtas opphevet innenfor planområdet:
Reguleringsplan for Saltstraumen Fritidspark, R6012, vedtatt 2002
Bebyggelsesplan for Saltstraumen brygge, Jektvik, B6003_104, vedtatt 2002
Deler av reguleringsplan for Saltstraumen Båthavn, Jektvik, R6003.02, vedtatt1994 (areal
sør for eiendom 77/10).
Forslag til handlingsdel for gjennomføring kommunedelplanen utarbeides med utgangspunkt
i vedlagte skisse.
Bystyret ber om snarlig egen sak om organisering av det videre arbeidet med utvikling og
gjennomføring av handlingsdelen i kommunedelplanen for Saltstraumen.

2.

3.
4.

Planbestemmelsene - §2.1 endres slik:
a) Utnyttelsesgrad for boliger settes til 30% (BYA) der annet ikke er fastsatt.
g) B14 Ripnes – Taes ut.
Følgende oversendes:
1. Det jobbes videre med å finne en løsning for offentlig kai på begge sider av Straumen,
Knaplund og Ripnesområdet.
2. Ved etablering av gjestebrygge med offentlige plasser i Ripnes søkes det å få til opprydding
og samordning med private flytebrygger med ett felles landfeste.

PS 12/67 Endring av reguleringsplan for deler av Glasshuset.
Forslag til innstilling:
1. Bodø bystyre vedtar oppstart av endring av reguleringsplan for «Del av Storgaten mellom
Prof. Schyttes gt. og Torvgata» vedtatt 26. mai 1988.
2. Ny planprosess skal utrede mulige formål for gågatearealet som kan gi kommunen hjemmel
for tiltak for å opprettholde ro og orden i den offentlige delen av Glasshuset. I planarbeidet skal
det utredes hvordan det kan gis regler for dette og konsekvenser av mulige restriksjoner for
opphold i Glasshuset.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 11.10.2012:

Forslag:
Høyre og FRP – tillegg til innstillingen:
Bystyret vedtar at det innledes forhandlinger umiddelbart med Sameiet Glasshuset med sikte på å
etablere samarbeid om en tilsynsordning med vektertjeneste, for å bidra til økt trygghet og trivsel i
Glasshusets gågate. Formannskapet gis fullmakt til å inngå avtale.
Rødt:

Det startes ikke planprosess for å endre statusen for offentlig gateareal i Glasshuset. Videre arbeid
med tiltak for ro og orden skjer på grunnlag av dagens status.

Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og Rødts forslag ble innstillingen tiltrådt med 11 mot 2
stemmer (Rødt og SV).
Høyre/FRPs forslag ble tiltrådt med 12 mot 1 stemme (Rødt).

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Bodø bystyre vedtar oppstart av endring av reguleringsplan for «Del av Storgaten mellom
Prof. Schyttes gt. og Torvgata» vedtatt 26. mai 1988.
2. Ny planprosess skal utrede mulige formål for gågatearealet som kan gi kommunen hjemmel
for tiltak for å opprettholde ro og orden i den offentlige delen av Glasshuset. I planarbeidet
skal det utredes hvordan det kan gis regler for dette og konsekvenser av mulige restriksjoner
for opphold i Glasshuset.
3. Bystyret vedtar at det innledes forhandlinger umiddelbart med Sameiet Glasshuset med sikte
på å etablere samarbeid om en tilsynsordning med vektertjeneste, for å bidra til økt trygghet
og trivsel i Glasshusets gågate. Formannskapet gis fullmakt til å inngå avtale.

PS 12/68 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Blomlia
hytteområde.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Blomlia hyttefelt med plankart revidert 14.05.12, bestemmelser revidert 11.09.12 og tilhørende
planbeskrivelse.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 11.10.2012:

Forslag fra Rødt:
Saka sendes tilbake med sikte på reduksjon i antall fritidsboliger og vurdering av plassering og
størrelse på boligene ut fra landskapsforhold.

Votering:
Ved alternativ voteringen mellom innstillingen og Rødts forslag ble innstillingen tiltrådt med 12
mot 1 stemme (Rødt).

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Blomlia hyttefelt med plankart revidert 14.05.12, bestemmelser revidert 11.09.12 og tilhørende
planbeskrivelse.

PS 12/69 Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Støver Vest
Gnr. 55/112.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Støver Vest Gnr. 55/112 med plankart datert 31.05.2012, bestemmelser revidert 13.09.2012 med
tilhørende planbeskrivelse.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 11.10.2012:

Votering:
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig.

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd vedtar Bodø bystyre detaljreguleringsplan
for Støver Vest Gnr. 55/112 med plankart datert 31.05.2012, bestemmelser revidert 13.09.2012 med
tilhørende planbeskrivelse.

PS 12/70 Endelig behandling - formveileder for Bodø sentrum.
Forslag til innstilling:
Bodø bystyre godkjenner Formveileder for Bodø sentrum, datert 21.09.2012, som retningsgivende
for utforming av de offentlige byrom i Bodø sentrum.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 11.10.2012:

Forslag fra FRP – tillegg til innstillingen:
Det etableres en byutviklings-prosjektgruppe i tråd med oversendelsesforslag fra formannskapets
møte den 05.09.-12.
Se vedlegg sitert under:
«Oversendes:
1. Bodø formannskap iverksetter en forstudie for markeringen av 200-årsjubileet i 2016.
Finansieringen behandles i forbindelse med økonomiplanen for 2013-2016.
2. Forstudiet forankres/følges opp i Samfunnskontoret i tråd med føringene som fremkommer i
denne saken, men med følgende endringer for pkt. 5:
I) «Det nye Bodø» endres til arbeidstittelen «Bodø 2030». «Bodø 2030» organiseres som et
byutviklingsprosjekt og det inviteres til en egen bredt sammensatt arbeidsgruppe som
bør bestå av x bystyrerepresentanter, x administrative representanter, x fra næringslivet
(NHO/BNF/Møteplass Salten/Bodø i vinden?), x fra Arkitektmiljøer, x fra akademia
(UiN, Handelshøyskolen, Nordlandsforskning, Nordområdesenteret?), x fra
Fylkeskommunen. Det innhentes forslag til representanter fra respektive
organisasjoner.

II) Kommunen stiller med sekretariat for arbeidsgruppen og det etableres et nettverk av
referansegrupper.
III) Finansieringen av gruppens/prosjektets utredningsbehov m.m. behandles i forbindelse med
økonomiplanen for 2013-2016.
IV) Endelig mandat og sammensetning behandles av Bystyret i egen sak i november.»
Formveilederen oppdateres i henhold til prosjektresultatet.

Votering:
Forslaget fra FRP fikk 6 stemmer (3FRP og 3H) og falt.
Innstillingen ble tiltrådt enstemmig.

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
Bodø bystyre godkjenner Formveileder for Bodø sentrum, datert 21.09.2012, som retningsgivende
for utforming av de offentlige byrom i Bodø sentrum.

PS 12/71 Sluttbehandling av mindre endring av reguleringsplan for
Rognlivatn hyttefelt.
Forslag til vedtak:
Komiteen for plan, næring og miljø vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd,
og delegert myndighet, endring i reguleringsplanen for Rognlivatn hyttefelt, H921 slik det er vist på
vedlagte kart merket «endret plan» datert 21.06.12.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 11.10.2012:

Votering:
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:
Komiteen for plan, næring og miljø vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd,
og delegert myndighet, endring i reguleringsplanen for Rognlivatn hyttefelt, H921 slik det er vist på
vedlagte kart merket «endret plan» datert 21.06.12.

PS 12/72 Mindre endring - reguleringsplan for Speiderveien.
Forslag til vedtak:
Komité for plan, næring og miljø vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-14, 2 ledd, og
delegert myndighet endring i reguleringsplan for Speiderveien, plan id.1249, slik det er vist på
vedlagt kart med bestemmelser datert 24.09.2012.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 11.10.2012:

Forslag fra Høyre og FRP - utsettelsesforslag:
Det innarbeides i planen at Speiderveien fortsatt skal være åpen for to-veis trafikk. Nødvendige
tiltak vurderes og planen behandles pånytt i PNM-komitèen.

Votering:
Utsettelsesforslaget fra Høyre/FRP ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:
Det innarbeides i planen at Speiderveien fortsatt skal være åpen for to-veis trafikk. Nødvendige
tiltak vurderes og planen behandles pånytt i PNM-komitèen.

PS 12/73 Løvåsen boligfelt - mindre endring.
Forslag til vedtak:
Komiteen for plan, næring og miljø vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd,
og delegert myndighet, endring av Reguleringsplan for Løvåsen boligfelt, PlanID R. 2522, slik det
går fram av saksframlegg og forslag til reviderte planbestemmelser, sist datert 21.08.2012.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 11.10.2012:

Votering:
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:
Komiteen for plan, næring og miljø vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14, 2. ledd,
og delegert myndighet, endring av Reguleringsplan for Løvåsen boligfelt, PlanID R. 2522, slik det
går fram av saksframlegg og forslag til reviderte planbestemmelser, sist datert 21.08.2012.

PS 12/74 Forslag til endring av områderegulering Kvalvikodden utlegging til offentlig ettersyn.
Forslag til vedtak:
Komite for plan, næring og miljø vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 at revidert
områderegulering for Kvalvikodden sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med to
alternative atkomstløsninger basert på
 Ytre trase, fylling og kort bru, og



Indre trase, veg mellom naust og boliger med tilknytning til fv. 834 i T-kryss

Videre foreslås naturområde G2 og vegetasjonsskjerm Sv1 omdisponert til næringsområde for
industri og lager med tilhørende anlegg, og småbåthavn SBH1 utvidet mot vest.
Administrasjonen gis fullmakt til å revidere plankart for de to alternativene med tilhørende
planbestemmelser i forhold til dette vedtaket før utsending til høring og offentlig ettersyn.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 11.10.2012:

Votering:
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:
Komite for plan, næring og miljø vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 at revidert
områderegulering for Kvalvikodden sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med to
alternative atkomstløsninger basert på
 Ytre trase, fylling og kort bru, og
 Indre trase, veg mellom naust og boliger med tilknytning til fv. 834 i T-kryss
Videre foreslås naturområde G2 og vegetasjonsskjerm Sv1 omdisponert til næringsområde for
industri og lager med tilhørende anlegg, og småbåthavn SBH1 utvidet mot vest.
Administrasjonen gis fullmakt til å revidere plankart for de to alternativene med tilhørende
planbestemmelser i forhold til dette vedtaket før utsending til høring og offentlig ettersyn.

PS 12/75 Orienteringssak - oppfølging av vedtak i sak om endring av
områdeplan for Bodø stamnetterminal, terminalkai sør
Forslag til vedtak:
Komite for plan, næring og miljø tar saken om oppfølging av vedtaket til orientering.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 11.10.2012:

Votering
Innstillingen ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:
Komite for plan, næring og miljø tar saken om oppfølging av vedtaket til orientering.

PS 12/76 Framtidig lokalisering av sivil lufthavn i Bodø.
Forslag til innstilling:
1.Bodø bystyre vedtar alternativ nord som ny framtidig lokalisering av lufthavn i Bodø.
2.Bodø bystyre vedtar oppstart av utviklingsprosjekt for planarbeid med ny sivil lufthavn og
ny bydel i Bodø. Endelig prosjektplan legges fram til Formannskapet til godkjenning.
3.Bodø bystyre retter en anmodning til Forsvarsbygg om å få plass i styringen av prosjektet
med oppgradering av dagens rullebane.

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 11.10.2012:

Forslag fra Høyre og FRP – nytt pkt. 1:
Bystyrevedtak av 8/3-2012 forblir uendret. Bodø bystyre vedtar alternativ sør som ny framtidig
lokalisering av lufthavn i Bodø.

Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingens pkt. 1 og forslaget fra Høyre/FRP ble sistnevnte
forslag tiltrådt med 7 mot 6 stemmer (4AP, 1SV og 1Rødt).
Innstillingens pkt. 2 og 3 ble tiltrådt enstemmig.

Komitè for plan, næring og miljøs innstilling:
1. Bystyrevedtak av 8/3-2012 forblir uendret. Bodø bystyre vedtar alternativ sør som ny
framtidig lokalisering av lufthavn i Bodø.
2. Bodø bystyre vedtar oppstart av utviklingsprosjekt for planarbeid med ny sivil lufthavn
og ny bydel i Bodø. Endelig prosjektplan legges fram til Formannskapet til godkjenning.
3. Bodø bystyre retter en anmodning til Forsvarsbygg om å få plass i styringen av
prosjektet med oppgradering av dagens rullebane.

PS 12/77 Detaljreguleringsplanforslag for den gamle Bodø
svømmehallen – førstegangsbehandling.
Forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, jf. 12-11 vedtar Komité for plan, næring og miljø
(PNM) følgende:
1.Forslag til detaljreguleringsplan for den gamle svømmehallen med plan ID 1281 og med
tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 08.10.2012 sendes ut til offentlig
ettersyn og på høring.
2.Det legges ut to alternative forslag til maks tillatt byggehøyde for nybygg: på kote 38,5 m
(tiltakshavers forslag) og på kote 35,5 m (administrasjonens forslag).
3.Det legges ut to alternative forslag til hvor langt den siste toppetasjen skal trekkes inn.
Alternativene er 1 m (tiltakshavers forslag) og 2,5 m (administrasjonens forslag).

Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 11.10.2012:
Cato Henriksen (H) erklærte seg inhabil og fratrådte møtet under behandling av denne saken. Eva
Leivseth (H) tiltrådte møtet som vara for Cato Henriksen i denne saken.

Forslag:
Ellen Belsom (Uavhengig):
1. Forslag til detaljreguleringsplan for den gamle svømmehallen legges ikke ut til offentlig
ettersyn og høring.
2. Dersom man ikke finner aksebtabel/gunstig bruk av den gamle svømmehallen, bør den
vurderes fjernet.
3. Subsidiært – legges ut med ett forslag, hvor maks tillatte byggehøyde for nybygg er kode
35,5, og tilbaketrukket toppetasje er minimum 2,5 m.
Rødt:
Komitèen viser til vurdering i saksframlegget om at konsekvensutredninga fremdeles er mangelfull
i forhold til vedtatt planprogram, især konsekvensene av endring for utøving av friluftslivet/bruken
av parken.
Planen sendes ikke ut til offentlig ettersyn.

Votering:
Pkt. 1 i Ellen Belsoms forslag fikk 3 stemmer (1Uavhengig, 1SV og 1Rødt) og falt.
Rødts forslag fikk 3 stemmer (1Uavhengig, 1SV og 1Rødt) og falt.
Pkt. 2 og 3 i Ellen Belsoms forslag fikk 2 stemmer (Uavhengig og Rødt) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med 10 mot 3 stemmer (Uavhengig, Rødt og SV).

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10, jf. 12-11 vedtar Komité for plan, næring og miljø
(PNM) følgende:
1. Forslag til detaljreguleringsplan for den gamle svømmehallen med plan ID 1281 og med
tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 08.10.2012 sendes ut til
offentlig ettersyn og på høring.
2. Det legges ut to alternative forslag til maks tillatt byggehøyde for nybygg: på kote 38,5 m
(tiltakshavers forslag) og på kote 35,5 m (administrasjonens forslag).
3. Det legges ut to alternative forslag til hvor langt den siste toppetasjen skal trekkes inn.
Alternativene er 1 m (tiltakshavers forslag) og 2,5 m (administrasjonens forslag).

PS 12/78 Referatsaker:
Komite for plan, næring og miljøs behandling i møte den 11.10.2012:

Votering:
Enstemmig.

RS 12/23

Orientering om uttalelse til søknad om vannuttak i Yttervannet til
kunstsnøproduksjon i Vestvatn.

Vedtak:
Tas til orientering.
RS 12/24

Byplansjefens vedtak om planer til høring og offentlig ettersyn i september
2012.

Vedtak:
Tas til orientering.
RS 12/25

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om Detaljregulering av kvartal 25
felt B8 og vedtak om Rammetillatelse.

Vedtak:
Tas til orientering.
RS 12/26

Mulig nedleggelse av Silverexpressen.

Vedtak:
Tas til orientering.

