Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Eldres Råd
3008, 3. etg., Levanger rådhus
10.04.2013
10:00 – 11:15

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Gunn Elin Nyvik
Medlem
Klara Fossbakken
Medlem
Kåre Harald Almåsbakk
Leder
Gunnvor Arnstad
Medlem
Jon Wold Mo
Medlem
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Asgjerd Valstad
NESTL
Aashild Gilberg
MEDL
Gunnar Myhr
MEDL
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Arne Solem
Asgjerd Valstad

Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Reidun Johansen
Konsulent

Representerer

Representerer

Representerer

Saksnr

Innhold

PS 3/13

Referatsaker

PS 4/13

Godkjenning av protokoll

PS 5/13

1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10, Levangernesset

PS 6/13

1719/275/103 - Detaljregulering Gamle Kongeveg 23 - Levanger

PS 7/13

1719/159/50, 2 og 3 - Detaljregulering for Ekne småbåthavn og
friluftsområde

PS 8/13

Eldrerådskonferansen 2013 for kommunale eldreråd - valg av
representanter som skal delta for rådet

Drøfting:
Ordfører Robert Svarva og Varaordfører Hans Heieraas deltok i drøfting av rådets
funksjon og oppgaver.

PS 3/13 Referatsaker

Saksprotokoll i Eldres Råd - 10.04.2013
Forslag i møte:
Referatsakene tas til etterretning.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Referatsakene tas til etterretning.
PS 4/13 Godkjenning av protokoll fra møte 06.02.13

Saksprotokoll i Eldres Råd - 10.04.2013
Forslag i møte:
Protokoll fra møte 06.02.13 godkjennes.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Protokoll fra møte 06.02.13 godkjennes.
PS 5/13 1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10, Levangernesset

Saksprotokoll i Eldres Råd - 10.04.2013
Forslag i møte:
Leder i eldres råd vil i møte 10.04.13 fremme følgende forslag til høringsuttalelse:
Etter behandling i PUK 13.02.2013- sak nr. 13/13, er planforslaget sendt ut på høring og
til offentlig ettersyn.
Et tomteareal på ca 1 daa har sine klare begrensninger. Planen forutsetter en total endring
av tidligere byggestil på tomten, men betraktes å være i samsvar med ønsket om
fortetning på sentrumsnære områder. Detaljer i planen viser at det kan være mulig å
oppfylle alle hensyn, men det blir uansett ikke enkelt.
Vi har merket oss innsigelser som bl.a. er kommet frem i pressen og forstår at dette kan
være aktuelt i forhold til den skisserte utformingen. Eldres råd ser det ikke som sin
oppgave å ta standpunkt til denne problemstillingen.
Slik planen foreligger fra Rådmann og PUK, ser ikke rådet behov for spesielle
merknader.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Etter behandling i PUK 13.02.2013- sak nr. 13/13, er planforslaget sendt ut på høring og
til offentlig ettersyn.

Et tomteareal på ca. 1 daa har sine klare begrensninger. Planen forutsetter en total
endring av tidligere byggestil på tomten, men betraktes å være i samsvar med ønsket om
fortetning på sentrumsnære områder. Detaljer i planen viser at det kan være mulig å
oppfylle alle hensyn, men det blir uansett ikke enkelt.
Vi har merket oss innsigelser som bl.a. er kommet frem i pressen og forstår at dette kan
være aktuelt i forhold til den skisserte utformingen. Eldres råd ser det ikke som sin
oppgave å ta standpunkt til denne problemstillingen.
Slik planen foreligger fra Rådmann og PUK, ser ikke rådet behov for spesielle
merknader.
PS 6/13 1719/275/103 - Detaljregulering Gamle Kongeveg 23 - Levanger

Saksprotokoll i Eldres Råd - 10.04.2013
Forslag i møte:
Leder i eldres råd vil i møte 10.04.13 fremme følgende forslag til høringsuttalelse:
Etter behandling i PUK 13.03.2013- sak nr. 20/13, er forslaget sendt til høring og lagt ut
til offentlig ettersyn.
Det er snakk om en forholdsvis stor tomt ( ca 2,3 daa) som er lite bebygd fra før.
Opphavlig plan med antall boenheter er etter diverse innspill noe redusert. De aktuelle 5
boenheter er utformet slik at alle aktuelle hensyn er ivaretatt.
Slik planen foreligger etter behandlingen i PUK, ser ikke rådet behov for spesielle
merknader.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Etter behandling i PUK 13.03.2013- sak nr. 20/13, er forslaget sendt til høring og lagt ut
til offentlig ettersyn.
Det er snakk om en forholdsvis stor tomt ( ca 2,3 daa) som er lite bebygd fra før.
Opphavlig plan med antall boenheter er etter diverse innspill noe redusert. De aktuelle 5
boenheter er utformet slik at alle aktuelle hensyn er ivaretatt.
Slik planen foreligger etter behandlingen i PUK, ser ikke rådet behov for spesielle
merknader.

PS 7/13 1719/159/50, 2 og 3 - Detaljregulering for Ekne småbåthavn og friluftsområde

Saksprotokoll i Eldres Råd - 10.04.2013
Forslag i møte:
Leder i eldres råd vil i møte 10.04.13 fremme følgende forslag til høringsuttalelse:
Etter behandling i PUK 13.03.2013- sak nr. 18/13, er forslaget til detaljregulering lagt ut
til offentlig ettersyn.
Området har hatt en jevn utvikling siden etableringen på midten av 1990-årene. Planen
medfører en utvikling fra 70 båtplasser til i alt 150 båtplasser. Området på land er godt
utviklet, og skal ved utvidelsen forbedres tilsvarende. Det er allerede tilrettelagt for
handicappede.

Planforslaget omtaler et stort antall hensyn som må oppfylles. De foreliggende
dokumenter viser at dette er gjennomtenkt og at det er lagt et godt grunnlag for
gjennomføring av planen.
Slik planen foreligger fra Rådmann og PUK, ser ikke rådet behov for spesielle
merknader.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Etter behandling i PUK 13.03.2013- sak nr. 18/13, er forslaget til detaljregulering lagt ut
til offentlig ettersyn.
Området har hatt en jevn utvikling siden etableringen på midten av 1990-årene. Planen
medfører en utvikling fra 70 båtplasser til i alt 150 båtplasser. Området på land er godt
utviklet, og skal ved utvidelsen forbedres tilsvarende. Det er allerede tilrettelagt for
handicappede.
Planforslaget omtaler et stort antall hensyn som må oppfylles. De foreliggende
dokumenter viser at dette er gjennomtenkt og at det er lagt et godt grunnlag for
gjennomføring av planen.
Slik planen foreligger fra Rådmann og PUK, ser ikke rådet behov for spesielle
merknader.
PS 8/13 Eldrerådskonferansen 2013 for kommunale eldreråd - valg av representanter som
skal delta for rådet

Saksprotokoll i Eldres Råd - 10.04.2013
Forslag i møte:
Fra Eldres råd deltar:
1. Jon Wold Mo
2. Kåre H. Almåsbakk

Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Fra Eldres råd deltar:
1. Jon Wold Moe
2. Kåre H. Almåsbakk

