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Rådmannens forslag til vedtak
Teknisk utvalg vedtar i henhold til pbl § 12-10, å legge forslag til detaljregulering for
Bioddgaten 1 ut til offentlig ettersyn på vilkår om at følgende punkter følges opp før forslaget
legges ut:
 Det må utarbeides 3D-illustrasjon som viser bygninger og gatebildet med nedkjøring
til p-kjeller.
 Planforslaget må vise hvordan krav til sykkelparkering er løst. (rådmannen foreslår å
erstatte minst to av parkeringsplassene i p-kjeller med sykkelparkering.
 Det må innarbeides bestemmelsesområder for maks byggehøyde mot Bioddgaten på
kote +12,6 i henhold til illustrert bebyggelse.
Teknisk utvalg 2019 - 2023 har behandlet saken i møte 26.11.2019 sak 19/3
Møtebehandling
Anne Gurine Hegnar, SV, foreslår å ta ut andre ledd i kulepunkt to: «rådmannen foreslår å
erstatte minst to av parkeringsplassene i p-kjeller med sykkelparkering» og erstatte dette
med «det skal være parkering med mulighet for lading for el-bil, minimum 5 plasser».
Anne Merete Holmberg, Ap, foreslå å legge inn krav til el-billading.
Votering
Innstillingens første ledd ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens første kulepunkt ble enstemmig vedtatt.
Hegnars forslag, del en fikk 6 stemmer, 1 stemme avgitt for rådmannens forslag (MDG)
Hegnars forslag del to fikk stemmer (mot H og KrF)
Det skal legges til rette for el-bil ladning, vedtatt med 5 stemmer mot
Antallsbegrensning 2 stemte for (SV og MDG)
Teknisk utvalg 2019 - 2023 vedtak/innstilling
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Teknisk utvalg vedtar i henhold til pbl § 12-10, å legge forslag til detaljregulering for
Bioddgaten 1 ut til offentlig ettersyn på vilkår om at følgende punkter følges opp før forslaget
legges ut:
 Det må utarbeides 3D-illustrasjon som viser bygninger og gatebildet med nedkjøring
til p-kjeller.
 Planforslaget må vise hvordan krav til sykkelparkering er løst.
 Det må innarbeides bestemmelsesområder for maks byggehøyde mot Bioddgaten på
kote +12,6 i henhold til illustrert bebyggelse.
 Det skal legges til rette for el-bil lading.
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