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FINALEBANEN, REGULERINGSPLAN MED BESTEMMELSER

Behandling:
Svein Otto Nilsen (DEM) fremmet sitt forslag fra komiteen:
Det skal legges til rette for etablering av kunstgressbane på størrelse med dagens 7-erbane hvor deler
kan islegges om vinteren.
John Peder Denstad (R) fremmet følgende utsettelsesforslag:
Saken utsettes til det foreligger en utredning om hvorvidt det påståtte behov for økt antall
parkeringsplasser i stedet kan dekkes ved å øke frekvensen av helseekspresser, helsebusser og
arbeidsbusser til/fra sykehuset.
Votering:
Denstads utsettelsesforslag fikk 5stemmer (3R, 2MDG) og falt.
John Peder Denstad (R) fremmet følgende forslag til
Tillegg rekkefølgebestemmelsene (nytt pkt)
§ 7.2
Før parkeringsanlegget gis brukstillatelse skal det være gjort tiltak i Elgesetergt. som gjør økt
trafikkbelastning tilrådelig. Ferdigattest kan utstedes dersom det er inngått avtale som gjør at
problemene kan løses innen rimelig tid.
Votering:
Innstillingen ble vedtatt mot 3 stemmer (3R).
Denstads forslag til nytt pkt. § 7.2 fikk 3 stemmer (3R) og falt
Nilsens forslag fikk 2 stemmer (1PP, 1DEM) og falt.
Flertallsmerknaden til Ap, Sp, H, FrP, V, KrF, MDG, DEM fikk tilslutning av SV, V og PP.

VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Finalebanen som vist på kart i målestokk 1:1000, merket Asplan
Viak datert 17.10.08, senest endret 20.08.09, og i bestemmelser senest endret 20.08.09.
Vedtaket fattes i henhold til § 27.2 plan- og bygningsloven av 1985.
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FLERTALLSMERKNAD - Ap, Sp, H, FrP, V, KrF, MDG, DEM, SV, PP:
Bystyret vil understreke betydningen av å finne fram til avbøtende tiltak som kan sikre gode nok
rekreasjons- og lekearealer i anleggsfasen, og at dette skjer i nært samarbeid med beboere og
organisasjoner i bydelen. Det kan være fornuftig at man etablerer eventuelle anlegg, ballbinge eller
lignende, på en slik måte at den/de kan gjøres permanente i ettertid.

Rita Ottervik
Ordfører
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