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GILDHEIMSVEGEN 3, REGULERINGSPLAN

Behandling:
Hans Borge (FrP) fremmet følgende merknad:
Det forutsettes at forslagsstiller og eierne av Dalkantveien 2A og 2B kommer til enighet når det
gjelder tomtegrenser. Dersom slik enighet ikke oppnås, må regler for plassering av bygninger følges.
Knut Fagerbakke (SV) fremmet følgende forslag til merknad fra bygningsrådet behandling:
Merknadsstillerne mener det er positivt at Nidar AS viser forståelse for ønske om å bevare Belbuan,
og at bedriften er villig til å se på alternativ lokalisering av lager i nærheten til produksjonshallen.
Merknadsstillerne ber derfor Rådmannen gå i videre dialog med Nidar AS med mål om å få til et
makeskifte som sikre Belbuan som lekeareal for barn i området.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Flertallsmerknaden fra komiteens behandling fikk tilslutning fra V, PP og DEM
Borges merknad fikk tilslutning av DEM og ble dermed en mindretallsmerknad.
Fagerbakkes merknad fikk tilslutning av MDG og ble dermed en mindretallsmerknad.
VEDTAK:
Bystyret vedtar reguleringsplan for Gildheimsvegen 3 som vist på kart i målestokk 1:1000, merket
Per Knudsen Arkitekter AS senest datert 19.10.09 med bestemmelser senest datert 19.10.09.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven §27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD – R, H, Ap, FrP, KrF, Sp, V, PP og DEM:
Bystyret slutter seg til konklusjonen fra NIDAR AS om at den eneste reelle løsningen for NIDARs
nye lager er å bygge dette inntil fabrikken, i Belbuan.
Bystyret mener det er positivt slik NIDAR AS har framstått som positive i sin dialog med Strindheim
skole og med Ungdommens bystyre.
Bystyret ber om at denne positive dialogen følges opp i byggesaken for at den permanente
situasjonen etter at lageret er utbygd blir best mulig for barn og unges behov for lekeareal.

Rita Ottervik
Ordfører

Saksprotokoll for Bystyret 17.12.2009

Kari Aarnes

