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PLAN 127K KOMMUNEDELPLAN E39 SMIENE - HARESTAD

Behandling:
Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
«Kommunedelplan 127K avvises.»
Kristen Høyer Mathiassen (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H, Ap og Uavh.:
«I forbindelse med det videre reguleringsarbeid, må forholdet til de berørte boligeierne som ligger
kloss opp til traséen gis høy prioritet, slik at det skapes klarhet og forutberegnelighet om boligeiernes
videre situasjon. Det må etableres gode rutiner for kommunikasjon og dialog med boligeierne. Det
skal så tidlig som mulig avklares om boligene skal innløses i forbindelse med realisering av
utbygging.»

Hilde Karlsen (Uavh.) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H, Ap og Uavh:
«Foreslår å endre §1-2 til følgende:
§ 1-2 Støykartlegging i tråd med støyretningslinje T-1442 skal gjøres i reguleringsplan sammen med
forslag til tiltak. Miljøverndepartementets anbefalinger for støygrenser som gitt i T-1442 skal legges til
grunn ved planlegging og bygging til støyfølsom bruk (boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, skoler, friområder og barnehager) og etablering av støyende virksomheter. Avvik fra
anbefalingene i veilederen kan bare gjøres gjennom plan der nødvendige vurderinger er gjort, og
avbøtende tiltak er iverksatt. I den grad det er mulig å beregne munningsstøy fra kulvertportal, så skal
dette gjøres i forbindelse med støyberegningene i reguleringsplanfasen og byggeplanfasen.»

Votering:
V’s alternative forslag til vedtak fikk 10 stemmer (V, SV, MDG, Rødt)
Gjeldende innstilling ble vedtatt med 57 stemmer (H, Ap (18), Frp, KrF, Sp, Uavh, Pp)

Bystyrets flertallsvedtak:
Plan 127k kommunedelplan for E39 Smiene-Harestad, alternativ 1A, lang kulvert Tasta skole, med
plankart datert 01.12.2011 og bestemmelser og retningslinjer datert 01.12.2011, sist revidert
05.10.2012 vedtas med følgende endringer:
I det videre planarbeidet skal det foretas vurdering av alternativ atkomst for boliger ved
Nordalssvingene og til p-plassen for friområdet. Det skal også vurderes omlegging av Eskelandsveien
ved planlegging av E39 og næringsområde Dusavik II.
§1-2 endres til følgende:
§ 1-2 Støykartlegging i tråd med støyretningslinje T-1442 skal gjøres i reguleringsplan sammen med
forslag til tiltak. Miljøverndepartementets anbefalinger for støygrenser som gitt i T-1442 skal legges til
grunn ved planlegging og bygging til støyfølsom bruk (boliger, sykehus, pleieinstitusjoner,
fritidsboliger, skoler, friområder og barnehager) og etablering av støyende virksomheter. Avvik fra
anbefalingene i veilederen kan bare gjøres gjennom plan der nødvendige vurderinger er gjort, og
avbøtende tiltak er iverksatt. I den grad det er mulig å beregne munningsstøy fra kulvertportal, så skal
dette gjøres i forbindelse med støyberegningene i reguleringsplanfasen og byggeplanfasen.
I forbindelse med det videre reguleringsarbeid, må forholdet til de berørte boligeierne som ligger kloss
opp til traséen gis høy prioritet, slik at det skapes klarhet og forutberegnelighet om boligeiernes videre
situasjon. Det må etableres gode rutiner for kommunikasjon og dialog med boligeierne. Det skal så
tidlig som mulig avklares om boligene skal innløses i forbindelse med realisering av utbygging.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-15.

