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1580 Detaljregulering, E39 Ytre ringvei – melding om fastsatt 
planprogram  
 

By- og stedsutviklingsutvalget har i møte 16.09.2021, sak 192/2 behandlet forslag 
til planprogram for 1580 Detaljregulering, E39 Ytre ringvei, sist datert 23.08.2021. 
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
By og stedsutviklingsutvalget fastsetter planprogram for detaljregulering, E 39 – 
Ytre Ringvei, sist datert 23.08.2021. (9/2) Eventuelle negative konsekvenser for 
boligområdet på Dalane, herunder støy, anleggsfase og barn og unges interesser, 
skal synliggjøres i konsekvensutredningen av planforslaget. (7/4) I det videre 
arbeidet med detaljreguleringen skal det gjøres en grundig vurdering av tiltakets 
påvirkning på lekeplass i Dalane. Det skal videre vises til nødvendige tilpasninger i 
planen dersom det viser seg at kvaliteten på lekeplassen forringes. Tiltakets 
virkninger på trafikale forhold også utenfor planens avgrensning skal vises og 
begrunnes (7/4) 
 
Et planprogram er en plan for hvordan detaljreguleringen skal lages, hva som skal 
utredes og hvordan prosessen skal legges opp. Planprogrammet er oppdatert med 
vedtaket, og datert 16.09.2021. 
 
Til orientering vedlegges kopi av saksprotokoll, saksfremlegg og fastsatt 
planprogram.  
 
Fastsatt planprogram er prosessledende og kan ikke påklages. 
 
Forslaget til detaljregulering vil bli sendt ut til offentlig ettersyn til alle berørte 
parter, når komplett planforslag foreligger. 
Adresseliste kan sees på nett men blir ikke sendt ut.  
 
Med vennlig hilsen 
 
  
Jøran Syversen  
Saksbehandler  
Sign.  
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Offentlige etater får dokumentene tilsendt som vedlegg til dette brevet.  
Private mottakere finner dokumentene på kommunens hjemmeside. 
 
 
Vedlegg: 
1. Saksprotokoll 
2. Saksfremstilling uten vedlegg 
3. Planprogram, sist datert 16.09.2021. 
4.  Merknadsbehandling  
5. Silingsnotat  
6. Adresseliste  
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