Trondheim kommune

Møteprotokoll
Byutviklingskomite
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset
Møtedato: 03.02.2011
Tid: 1700
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:
Ikke møtt:
Fra administrasjonen:
Møteleder:
Fra sekretariatet:

Heidi Eidem, Roar Aas, Jens Dale Røttereng, Per Digre, Tonje Bakke,
Kolbjørn Frøseth, Torleif Hugdahl, Jan Bojer Vindheim, Tone Stav, Hans
Borge, Espen Agøy Hegge, Svein Otto Nilsen
Terje A. Moen, Synnøve Hopsø, Sigmund Ofstad
Karianne Holt Ekle, Tore A. Torp, Bjørn Hildrum
Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen, byplansjef Ann-Margrit Harkjerr
Komiteleder Espen Agøy Hegge
Øyvind Øyen

15 medlemmer til stede.
Møtet startet med en orientering for finans- og næringskomiteen og byutviklingskomiteen i
bystyresalen. Tema var konseptvalgutredning for nytt logistikknutepunkt for Trondheimsregionen (ny
godsterminal). Orienteringen var ved Raymond Siiri og Anne Skolmli fra jernbaneverket.
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.
Komiteleder Espen Agøy Hegge (KrF) viste til privat forslag fremmet av Svein Otto Nilsen (DEM) i
bystyrets møte 27.1.2011. Forslaget er sendt helse- og velferdskomiteen for innstilling til bystyret,
men byutviklingskomiteen kan uttale seg i saken. Forslaget er sendt komiteens medlemmer etter at
møteinnkallingen ble sendt ut. Komiteen sluttet seg til at forslaget ble behandlet på møtet.
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 13.1.2011:
Protokoll fra møte 25.11.2010 ble enstemmig godkjent.
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Kolbjørn Frøseth (Sp) meldte en sak.
Pkt. 4 Revisjon av trafikksikkerhetsplan for Trondheim
Planleggerne Kristian Sandvik og Beate Gamst Sjåland, byplankontoret orienterte og svarte på
spørsmål.
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SAKSLISTE
Saksnr.
5/11

Arkivsaksnr.
09/33298
SANDMOEN, DEL AV 313/585, DETALJREGULERING AV
KOLLEKTIVANLEGG. SLUTTBEHANDLING.
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Sak 5/11
SANDMOEN, DEL AV 313/585, DETALJREGULERING AV KOLLEKTIVANLEGG.
SLUTTBEHANDLING.
INNSTILLING:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Sandmoen, del av 313/585, detaljregulering av
kollektivanlegg som vist på kart i målestokk 1:2000, merket Pir II AS senest datert 21.1.2011 med
bestemmelser senest datert 20.1.2011.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandling:
- Byplansjef Ann-Margrit Harkjerr fratrådte, inhabil iht forv.lov. § 6c, gift med part i saken.
Notat fra rådmannen til bygningsrådet datert 27.1.2011 var sendt medlemmene på forhånd.
Komiteleder presiserte at innstillingen dermed var endret med hensyn til dato for bestemmelsene:
27.1.2011.
Jan Bojer Vindheim (MDG) foreslo pva MDG, Ap, H, SV, KrF:
I reguleringsbestemmelsene § 6, føyes det under Parkering til følgende setning:
Minst 20 % av parkeringsplassene skal være utstyrt med ladepunkt for el-biler.
Espen Agøy Hegge (KrF) foreslo pva KrF, Ap, SV, MDG:
Tillegg til reg.best. § 8 Rekkefølgekrav:
Sikker kryssing av Østre Rosten skal være opparbeidet før det gis ferdigattest for anlegget.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme (1DEM).
Vindheims forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (2FrP, 1DEM).
Agøy Hegges forslag ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken sendes bystyret med følgende
INNSTILLING:
1.

2.
3.
4.

Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Sandmoen, del av 313/585, detaljregulering av
kollektivanlegg som vist på kart i målestokk 1:2000, merket Pir II AS senest datert 21.1.2011
med bestemmelser senest datert 27.1.2011.
I reguleringsbestemmelsene § 6, føyes det under Parkering til følgende setning:
Minst 20 % av parkeringsplassene skal være utstyrt med ladepunkt for el-biler.
Tillegg til reguleringsbestemmelsene § 8 Rekkefølgekrav:
Sikker kryssing av Østre Rosten skal være opparbeidet før det gis ferdigattest for anlegget.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
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Saksordfører: Roar Aas (Ap)

Eventuelt
1.

Svein Otto Nilsen (DEM) presenterte sitt private forslag framsatt i bystyret. Komiteen ba om
at saken ble satt opp på saklista på førstkommende møte.
Komiteen ba om et notat som belyser hva som er mulig, og hvilke begrensninger som eksisterer.
Hvordan kan frivilligheten utnyttes? Hva finnes av rutiner og retningslinjer, og hvordan kan disse
eventuelt gjøres klarere? Hvordan forholder det seg med de stedene der det må tas i bruk rom
som i utgangspunktet ikke er godkjent for opphold, og som ikke har nødvendige fasiliteter?
Notatet sendes først til AU, som legger fram et forslag til komitemøtet.

2.

Kolbjørn Frøseth (Sp) foreslo at komiteen besøker byplanavdelingen og byggesaksavdelingen
i forbindelse med et komitemøte.

3.

Jan Bojer Vindheim (MDG) viste til sin deltakelse på et seminar om framtidens transport.
Blogg om inntrykk derfra kan leses på kommunens nettsider
http://www.trondheim.kommune.no/blogger/
eller direkte lenke: http://vindheim.wordpress.com/

Møtet hevet kl. 1905.

Espen Agøy Hegge
komiteleder
Øyvind Øyen
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