OPPFØLGING AV VEDTAK
Utvalg:
Dato:
Enhet:
Status:

FORMANNSKAPET
01.06.2015 - 31.05.2016
Alle
IIV Vedtak ikke iverksatt

Sak:
FSK 100/15 27.08.2015
Status:
Vedtak ikke iverksatt
Arkivsak: 15/499
Etablering av midlertidig aktivitetspark ved kulturhuset
Ansvarlig: Kultur og oppvekst / Kultur, idrett og fritid / Kjersti Utne
Formannskapets vedtak
Formannskapet vedtar å engasjere Elisabeth Engen og Jorun Kraft Mo til å utføre oppdraget
med å lage en midlertidig aktivitetspark i tråd med fremlagt forslag i formannskapet 28.mai
2015. Oppdraget skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på 500 000 kroner
inkludert allerede utbetalte honorarer. Det forutsettes at resterende investeringsmidler til
prosjektet for 2015 overføres til 2016.
Prosjektet skal gjennomføres etter fremlagte fremdriftsplan, og ferdigstilles i 2016.
Merknad:
Under arbeid.

Sak:
FSK 112/15 10.09.2015
Status:
Vedtak ikke iverksatt
Arkivsak: 15/348
Fremtidig aktivitet i kulturhuset - bruk, utleie, sambruk
Ansvarlig: Kultur og oppvekst / Kultur, idrett og fritid / Kjersti Utne
Formannskapets vedtak
Formannskapet vedtar at Klæbu treningssenter A/S får utvidet sine lokaler fra 499 m2 til 830
m2 i kulturhuset.
 Klæbu treningssenter A/S får en leieavtale for 10 år med samme kvadratmeterpris som
tidligere.
 Klæbu treningssenter A/S gis muligheten til å oppgradere sine lokaler.
Oppgraderingen skal finansieres av Klæbu treningssenter A/S selv.
 Klæbu folkebibliotek skal bytte lokaler med Klæbu ungdomsklubb.
 Oppgradering av lokaler som skal benyttes til Klæbu folkebibliotek finansieres ved et
låneopptak på 700.000,-. Lånet betales av leieinntekter fra kulturhuset.
 Oppgradering av lokaler som skal benyttes til Klæbu ungdomsklubb finansieres ved et
låneopptak på inntil 300.000,-. Lånet betales av leieinntekter fra kulturhuset.
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Rådmannen bes om å sikre at ungdommene blir en aktiv del av denne prosessen.
Ungdommene har stilt opp på dugnad for å pusse opp dagens ungdomsklubb. Klubben
må sikres like gode fasiliteter innenfor klubb, kjøkken, scene, bandrom og andre
aktiviteter som de har i dag. Brukere av klubben må vite hva som skjer og hvor lenge
det midlertidige lokalet skal være i bruk.
Merknad:
Under arbeid.

Følgende saker er iverksatt, men det knyttes en ekstra kommentar. Se under merknad.

Sak:
FSK 42/16 21.04.2016
Status:
Vedtak iverksatt
Arkivsak: 15/288
Klagebehandling - Søknad om dispensasjon fra arealplan - Fradeling av tomter –
Fremovegen/Tovåsen - gnr 36/32
Ansvarlig: Plan, eiendom og kommunalteknikk / Byggesak, eiendom og arealbruk / Heidi
Kolstad Eggen
Formannskapets vedtak
Formannskapet tar ikke klagen fra Statens vegvesen til følge og opprettholder vedtak gitt i sak
15/16 i møte 18.02.16
Begrunnelse:
Hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra blir ikke vesentlig tilsidesatt ved å tillate
omsøkte tiltak.
- Tiltaket ser ikke ut til å berøre fulldyrka areal, og tomtene blir liggende i tilknytning til
allerede eksisterende boliger.
Etter en samlet vurdering er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene.
- Tillatelse til utvidet bruk vil ikke medføre økt bruk av vegen av myke trafikanter.
- Ny bebyggelse er lokalisert nært eksisterende.
- De nye boligtomtene bruker samme avkjørsel som eiendommene 36/92 og 36/96
- Formannskapet ser på dette som en fin utvikling på et allerede eksisterende lite og landlig
boligfelt.
- Sikrer befolkningsøkning i alle deler av kommunen.
- Det er tidligere gitt tillatelse til 2 nye boliger langs samme strekning.
- Det må foreligge godkjent avløpsløsning før utbygging tillates.
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Merknad:
Iverksatt og partene er orientert om vedtak og klagen sendt til fylkesmannen for videre
behandling.

Sak:
FSK 142/15 10.12.2015
Status:
Vedtak iverksatt
Arkivsak: 15/680
Eventuell forlengelse av båndlegging langs Fv 704
Ansvarlig: Plan, eiendom og kommunalteknikk / Geir Magne Sund
Formannskapets vedtak
Klæbu kommune søker Fylkesmannen om forlengelse av båndleggingen langs Fv 704
gjennom tettbebyggelsen på Tanem i inntil 4 år, jf. sone vist i kommuneplanens arealdel
vedtatt 09.06.2011 og på kart datert 08.10.2015. Søknaden begrunnes med fortsatt usikkerhet
omkring valg av framtidig løsning for Fv 704 forbi Tanem, og miljømessige ulemper ved å
etablere nye boliger nærmere dagens veg enn 30 m fra senterlinjen.
Klæbu kommune skal snarlig ta initiativ overfor fylkeskommunen med sikte på utredning og
bygging av tunnelløsning forbi Tanem. Av hensyn til beboere langs FV 704 er det viktig å få
en snarlig avklaring i forhold til veitrase da området har vært båndlagt siden 2008.
Merknad:
Søknaden avslått av fylkesmannen.

Sak:
FSK 31/16 10.03.2016
Status:
Vedtak iverksatt
Arkivsak: 15/81
Byggesak - Nordalstunet BL - gnr 21/410 - Carporter
Ansvarlig: Plan, eiendom og kommunalteknikk / Byggesak, eiendom og arealbruk / Frode
Solbakken
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Formannskapets vedtak
Formannskapet nedlegger midlertidig bygge- og deleforbud, jf. plan- og bygningsloven §13-1
innenfor eiendommen til Nordalstunet borettslag, Nordalstunet 1-3, i påvente av endring av
reguleringsplan. Formålet med endringen vil være å ivareta tidligere intensjoner om
tilgjengeligheten til kulturminnet.
Merknad:
Partene er orientert om vedtaket. Det må iverksettes en endring av planen. Dette blir gjort til
høsten, sak i FSK trolig i oktober.

