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PS 5/18 Detaljregulering Hopla 1537/227/1 m.m - Levanger seniorråds høringsuttalelse

Saksprotokoll i Levanger Seniorråd - 07.03.2018
Forslag i møte:
Guri Skjesol fremmet følgende forslag:
1. Landgangen ned til gjestebrygge farget grønn lengst mot vest på Plankart, dat.
16.11.17 PDF, bygges etter standard for rullestolbrukere.
2. Denne delen av kommunen er et populært utfartsområde, det er meget

viktig at det kommer på plass et toalett. Det må utformes og plasseres lett
tilgjengelig for handicappede.

Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Landgangen ned til gjestebrygge farget grønn lengst mot vest på Plankart, dat.
16.11.17 PDF, bygges etter standard for rullestolbrukere.
2. Denne delen av kommunen er et populært utfartsområde, det er meget

viktig at det kommer på plass et toalett. Det må utformes og plasseres lett
tilgjengelig for handicappede.

PS 6/18 Eventuelt

Saksprotokoll i Levanger Seniorråd - 07.03.2018
Forslag i møte:
Hans Fredrik Donjem fremmet følgende forslag:

Det bes om at rådet kan avgi høringsuttalelse på Stortingsmeldingen «Leve hele livet»
Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Det bes om at rådet kan avgi høringsuttalelse på Stortingsmeldingen «Leve hele livet»

PS 7/18 Detaljregulering garasjer i Jernbanegata - Levanger seniorråds
høringsuttalelse
Saksprotokoll i Levanger Seniorråd - 07.03.2018
Forslag i møte:
Vigdis Skårdal fremmet følgende forslag:
Seniorrådet er sterkt kritisk til at et grøntområde i Levanger sentrum foreslås
omdisponert til garasje- og parkeringsplasser. Gjennom administrasjonens
saksfremstilling fremstår argumentene for å bevare grøntområder som klart tyngre, satt
opp i mot argumenter for nedbygging.
Seniorrådet vil framheve følgende sentrale momenter for den videre administrative og
politiske behandlingen av saken:
1. Alternativet finnes for løsning på erstatningssak med tidligere garasjeeiere.
Alternativet finnes for parkeringsplasser for arbeidstakere og besøkende til
Trehusbyen. Alternativer finnes ikke for grøntområde og møteplass på tvers av
generasjoner i denne delen av sentrum.
2. Nerbyen befolkes av et stor antall eldre. Vurderinger av planforslagets
konsekvenser for denne gruppens helse og livskvalitet er fraværende. Seniorrådet
forventer at administrasjonen i sin vurdering i langt større grad tar på alvor
fremtidig steds- og samfunnsutvikling – med forventet økt andel seniorer som
sentrumsbeboere og fremtidig fortetting i bynære områder legger press på grønne
uteoppholdsarealer og møteplasser. Aktivitetsfremmende nærmiljøer og grønne
møteplasser virker positivt på eldres psykiske og fysiske helse.
3. Seniorrådet registrerer at det er innhentet uttalelse fra kommunens oppnevnte
representant for idrett og friluftsliv, og kommunens oppnevnte representant for
barn og unge. Seniorrådet etterlyser faglige uttalelser fra fagpersoner i
rådmannens stab.
• Seniorrådet forventer at det fremlegges uttalelse fra folkehelsekoordinator –
hvis faglige oppgaver bl.a. skal være å fremme folkehelseperspektivet i planog utviklingsarbeid, og å gi faglige råd i saker som har innvirkning på
folkehelsa.
• Seniorrådet registrerer at byantikvaren i en forhåndsuttalelse basert på en
tidligere versjon av planforslag anbefalte å bevare et mindre friområde.
Byantikvarens faglige råd ser ut til å ha blitt skrinlagt som følge av konflikt
med anlegg i grunnen, uten administrasjonen har presentert kostnadsbildet for

en eventuell tilpasning av anlegget slik at restriksjonssone opprettholdes.
Administrasjonen har regelrett gått på tvers av byantikvarens vurderinger og
anbefalinger når man i neste versjon av planforslaget har lagt størst vekt på
høy parkeringskapasitet og arealeffektivitet i forhold til vedlikehold av
området.
• Seniorrådet er kritisk til at administrasjonen ikke bedre følger opp faglig
anbefaling om arealutvikling i randsonen til Trehusbyen.
Seniorrådet imøteser at faglige vurderinger legges til grunn i en slik interesseavveining,
for å sikre en fremtidsrettet sentrumsutvikling til det beste for kommende generasjoner
barn, voksne og eldre.

Avstemning:
Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Seniorrådet er sterkt kritisk til at et grøntområde i Levanger sentrum foreslås
omdisponert til garasje- og parkeringsplasser. Gjennom administrasjonens
saksfremstilling fremstår argumentene for å bevare grøntområder som klart tyngre, satt
opp i mot argumenter for nedbygging.
Seniorrådet vil framheve følgende sentrale momenter for den videre administrative og
politiske behandlingen av saken:
4. Alternativet finnes for løsning på erstatningssak med tidligere garasjeeiere.
Alternativet finnes for parkeringsplasser for arbeidstakere og besøkende til
Trehusbyen. Alternativer finnes ikke for grøntområde og møteplass på tvers av
generasjoner i denne delen av sentrum.
5. Nerbyen befolkes av et stor antall eldre. Vurderinger av planforslagets
konsekvenser for denne gruppens helse og livskvalitet er fraværende. Seniorrådet
forventer at administrasjonen i sin vurdering i langt større grad tar på alvor
fremtidig steds- og samfunnsutvikling – med forventet økt andel seniorer som
sentrumsbeboere og fremtidig fortetting i bynære områder legger press på grønne
uteoppholdsarealer og møteplasser. Aktivitetsfremmende nærmiljøer og grønne
møteplasser virker positivt på eldres psykiske og fysiske helse.
6. Seniorrådet registrerer at det er innhentet uttalelse fra kommunens oppnevnte
representant for idrett og friluftsliv, og kommunens oppnevnte representant for
barn og unge. Seniorrådet etterlyser faglige uttalelser fra fagpersoner i
rådmannens stab.
• Seniorrådet forventer at det fremlegges uttalelse fra folkehelsekoordinator –
hvis faglige oppgaver bl.a. skal være å fremme folkehelseperspektivet i planog utviklingsarbeid, og å gi faglige råd i saker som har innvirkning på
folkehelsa.
• Seniorrådet registrerer at byantikvaren i en forhåndsuttalelse basert på en
tidligere versjon av planforslag anbefalte å bevare et mindre friområde.
Byantikvarens faglige råd ser ut til å ha blitt skrinlagt som følge av konflikt

med anlegg i grunnen, uten administrasjonen har presentert kostnadsbildet for
en eventuell tilpasning av anlegget slik at restriksjonssone opprettholdes.
Administrasjonen har regelrett gått på tvers av byantikvarens vurderinger og
anbefalinger når man i neste versjon av planforslaget har lagt størst vekt på
høy parkeringskapasitet og arealeffektivitet i forhold til vedlikehold av
området.
• Seniorrådet er kritisk til at administrasjonen ikke bedre følger opp faglig
anbefaling om arealutvikling i randsonen til Trehusbyen.
Seniorrådet imøteser at faglige vurderinger legges til grunn i en slik interesseavveining,
for å sikre en fremtidsrettet sentrumsutvikling til det beste for kommende generasjoner
barn, voksne og eldre.

