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REGULERINGPLAN MED BESTEMMELSER

Behandling:
Arne Byrkjeflot (R) foreslo:
Saken utsettes inntil det foreligger et notat som tar for seg behovet for ei kirke til på Byåsen og om
den i så fall trenger å være på 800 m2, tar forseg mulig finansiering både av trinn 1 og trinn 2 og
hvordan en slik kirke skal driftes uten å øke belastningen på kommunale budsjett.
Votering:
Byrkjeflots utsettelsesforslag fikk 4 stemmer (3R, 1PP) og falt.
Merethe Baustad Ranum (H) foreslo pva H, Ap, Sp:
1. Det etableres et opphøyet gangfelt som erstatter eksisterende fotgjengerfelt over Gamle Oslovei
mellom Nyborg bussholdeplass og forretningen Bunnpris & Gourmet. Dette som et
trafikksikkerhetsfremmende tiltak for myke trafikanter.
2. Foreslått skiundergang tas ut av reguleringsplanen.
Trond Svenkerud (PP) foreslo:
1. Reguleringsplan for Gamle Oslovei avvises.
2. Området foreslås benyttet til et menighetskontor tilpasset menighetens størrelse. I tillegg gis
tomteområdet plass for andre aktiviteter, f eks boligbygging og/eller friområde. Bygningsrådet i
samarbeid med grunneier bes legge fram reviderte planer der det er tatt hensyn til dette.
3. I tilfelle av at pkt b) ikke lar seg gjennomføre, må Trondheim kommune stå fritt ved vurdering av
hva området skal benyttes til.
Votering:
Svenkeruds forslag fikk 1 stemme (1PP) og falt.
Innstillingen ble vedtatt mot 4 stemmer (3R, 1PP).
Baustad Ranums forslag 1 ble enstemmig vedtatt.
Baustad Ranums forslag 2 ble vedtatt mot 10 stemmer (7SV, 2MDG, 1PP).
VEDTAK:
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Bystyret vedtar reguleringsplan for Gamle Oslovei, Sverresborg kirke som vist på kart i målestokk
1:1000, merket Stein Halvorsen AS, sivilarkitekter MNAL og PTL AS, senest datert 13.01.2009
med bestemmelser senest datert 16.01.2009 med følgende endring:
Punkt 9.2 i reguleringsbestemmelsene, barnehagens parkeringsplass, tas ut av bestemmelsene. Dette
innebærer at barnehagen får beholde de parkeringsplassene de har i dag.
Det etableres et opphøyet gangfelt som erstatter eksisterende fotgjengerfelt over Gamle Oslovei
mellom Nyborg bussholdeplass og forretningen Bunnpris & Gourmet. Dette som et
trafikksikkerhetsfremmende tiltak for myke trafikanter.
Foreslått skiundergang tas ut av reguleringsplanen.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-2 nr. 1.
FLERTALLSMERKNAD – Ap, H, FrP, SV, KrF, Sp, MDG, DEM:
I påvente av en eventuell skiundergang under Gamle Osloveg etableres det et fotgjengerfelt i
forlengelsen av turdraget. Rådmannen bes også vurdere behovet for fartsdempende tiltak i Gamle
Osloveg.
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