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TREKLYNGEN -FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM
Vedtak i Formannskapet:
1. Kommunen vedtar planprogram, datert 09.11.2012, for områderegulering, med disse
tilføyelser:
a. Nytt utredningstema for Vassdrag
b. Forurensningsloven tas med under overordnede føringer
c. Naturmangfoldloven nevnes under punkt 6.2.3
d. Forhold for myke trafikanter og kollektivtrafikk presiseres under punkt 6.2.6
e. Folkehelsemeldingen 2012-2030 føres opp under overordnede føringer for
planarbeidet med bakgrunnen i hensyn til idrett/grønne lunger og
skolenes/barnehagenes aktiviteter i nærområdet.
2. Dersom Treklyngen ikke utvikler og tar i bruk arealene i tråd med planprogrammet
senest 31.12.2022, faller området tilbake til gjeldende formål i den til enhver
tids gjeldende kommuneplan.
3. Innspillet om boliger på Almemoen Nord (Børdalsmoen) går videre fra
grovsilingen og konsekvensutredes iht. planprogram for kommuneplanrevisjonen
parallelt med Treklyngens planer for området. Kommuneplanprosessen med
konsekvensutredninger vil avklare om det er mulig å utvikle boliger på
Børdalsmoen dersom Treklyngen ikke gjør bruk av området.

Behandling i Formannskapet 11.06.2013:
Hovedkomiteens (HMA) innstilling:
1. Kommunen vedtar planprogram, datert 09.11.2012, for områderegulering, med disse
tilføyelser:
a. Nytt utredningstema for Vassdrag
b. Forurensningsloven tas med under overordnede føringer
c. Naturmangfoldloven nevnes under punkt 6.2.3
d. Forhold for myke trafikanter og kollektivtrafikk presiseres under punkt 6.2.6
e. Folkehelsemeldingen 2012-2030 føres opp under overordnede føringer for
planarbeidet med bakgrunnen i hensyn til idrett/grønne lunger og
skolenes/barnehagenes aktiviteter i nærområdet.

2. Dersom Treklyngen ikke utvikler og tar i bruk arealene i tråd med planprogrammet senest
31.12.2022, faller området tilbake til gjeldende formål i den til enhver tids gjeldende
kommuneplan.
3. Innspillet om boliger på Almemoen Nord (Børdalsmoen) går videre fra grovsilingen
og konsekvensutredes iht. planprogram for kommuneplanrevisjonen parallelt med
Treklyngens planer for området. Kommuneplanprosessen med konsekvensutredninger
vil avklare om det er mulig å utvikle boliger på Børdalsmoen dersom Treklyngen ikke
gjør bruk av området.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

