Levanger kommune
Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

Estetikkutvalget
Møterom 1008, Levanger Rådhus
20.02.2013
13:00 – 15:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Bent Ingar Fuglu
Medlem
Jorid Jessen
Medlem
Kerry Grøneng
Medlem

Representerer
Fagperson
Fagperson
Fagperson

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Gerd Haugberg
Leder
Oddvar Olsen
Medlem

Representerer
H
Fagperson

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Ingen
Ellers møtte:
Navn
Alf Magnar Reberg
Åsmund Brygfjeld

Stilling
Leder, PUK
Protokoll

Representerer

SP

Sakliste
Saksnr
Innhold
PS 3/13 1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10, Levangernesset
PS 4/13 Forslag til retningslinjer for samarbeidmåter og informasjonsflyt mot
Estetikkutvalget

PS 3/13 1719/1/255 - Detaljregulering Byborgvegen 10, Levangernesset

Saksprotokoll i Estetikkutvalget i Levanger - 20.02.2013
Forslag i møte:
Høringsuttalelse: (korrigert 25.04.13)
1. Det er viktig at husene terrengtilpasses godt. Hus B bør senkes og eventuelt
trekkes tilbake for å bryte opp i dimensjonene og skape rytme i takhøydene.
Prosjektet vil da virke mindre og mer variert.
2. Tiltakshaver utarbeider fotomontasje med andre fargealternativer

Levanger kommune – Estetikkutvalget 20.02.13 - protokoll

3. Utomhusplan utarbeides med fokus på terrengtilpasning til omliggende terreng
Avstemning:
Forslag i møte enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Høringsuttalelse:
1. Det er viktig at husene terrengtilpasses godt. Hus B bør senkes og eventuelt
trekkes tilbake for å bryte opp i dimensjonene og skape rytme i takhøydene.
Prosjektet vil da virke mindre og mer variert.
2. Tiltakshaver utarbeider fotomontasje med andre fargealternativer
3. Utomhusplan utarbeides med fokus på terrengtilpasning til omliggende terreng

PS 4/13 Forslag til retningslinjer for samarbeidmåter og informasjonsflyt mot
Estetikkutvalget

Saksprotokoll i Estetikkutvalget i Levanger - 20.02.2013
Forslag i møte:
Arbeidsprinsipper:
1. Estetikkutvalget oppnevnes av PUK
2. Estetikkutvalget er et underutvalg til PUK, og kan uttale seg angående plan- og
byggesaker som skal behandles i PUK.
3. PBOM vurderer hvilke saker som skal fremmes for Estetikkutvalget, utvalget kan
også forespørres i delegerte administrative saker.
4. Saker som framlegges for Estetikkutvalget oversendes som tradisjonell intern
høring og med høringsfrister som for andre interne høringsparter.
5. Interne arbeidsforhold løses internt i Estetikkutvalget.
Avstemning:
Forslag i møte enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Arbeidsprinsipper:
1. Estetikkutvalget oppnevnes av PUK
2. Estetikkutvalget er et underutvalg til PUK, og kan uttale seg angående plan- og
byggesaker som skal behandles i PUK. Uttalelsene begrenser seg til vurdering av
de estetiske løsninger når det gjelder bygningsutforming og landskapstilpasning.
3. PBOM vurderer hvilke saker som skal fremmes for Estetikkutvalget, utvalget kan
også forespørres i delegerte administrative saker.
4. Saker som framlegges for Estetikkutvalget oversendes som tradisjonell intern
høring og med høringsfrister som for andre interne høringsparter.
5. Interne arbeidsforhold løses internt i Estetikkutvalget.
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