Svar på spørsmål fra Svein Erik Veie – Kommunestyremøte
23.11.11.

I spørsmålet er det gjort rede for hva saken dreier seg om, den er jo rimelig godt kjent gjennom flere
behandlinger i PUK.
I PUK 18.06.08 sak 46 ble det vedtatt følgende innstilling til Kommunestyret i forbindelse med
behandling av reguleringsplan for Levanger sentrum: ”Avlastningsveier / turstier utenfor
planområdet bearbeides videre og legges inn som en del av premissene for revisjon av
kommunedelplan Levanger sentrum og Kommuneplanens arealdel”.
Det henvises i denne forbindelse til vedlegg 6 som heter ”Avlastningsveier / turstier” et vedlegg til
reguleringsplan Sentrum august 2006 revidert juni 2007. Det er lenke til dette dokumentet i
spørsmålet vi har på bordet i dag. I dette vedlegget er det bl. a. skissert flere alternativer for
avlastningsveier fra Geitingsvolden og omkringliggende områder. Det finnes en god beskrivelse og
kart over alternativene.
Innstillingen fra PUK ble vedtatt i kommunestyret 25.06.08. Samtidig vedtok kommunestyret
følgende: ”Reguleringsplan for Levanger sentrum tas opp til politisk behandling hvert 5 år. Neste
gang i 2013”.
Den 19.10.10 var det en idedugnad om gatebruksplan med flere ulike deltakere, der ble også dette
med avlastningsveier diskutert, og det finnes referat fra denne idedugnaden.
Jeg er enig med Svein Erik Veie i at det haster med å få fram en sak og få til en ”planavklaring”. Det
finnes vel ikke noen klar definisjon av ordet ”snarest” – litt tid må vi nok regne med, men arbeidet
med gatebruksplan har faktisk nå kommet i gang.
Det er mange interesser i området, en kommer bl. a. bort i bruk av dyrka jord, og da har jo
fylkesmannen en del å si, og det kan være andre interesser. Men det må ikke forhindre oss i å få fram
et diskusjonsgrunnlag. Så får vi få i stand en dialog med ulike instansene.
Hensynet til de som ønsker utbygging i området, og trafikkbildet i Sentrum, spesielt Kirkegata, tilsier
at det haster med å få en planavklaring.
Jeg vil anbefale at Kommunestyret støtter forslaget til vedtak som ligger i spørsmålet.

