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ENDRING AV KOMMUNEPLANENS PARKERINGSBESTEMMELSER FOR 
NÆRING (KONTOR) - SLUTTBEHANDLING 
 
BYSTYRET 21.09.2016 SAK 122/16 
 

Vedtak: 
 
Bystyret vedtar slike endringer av kommuneplanens parkeringsbestemmelser datert 
10. mai 2016 slik: 
 
a. Næringsområdene i Korsvikfjorden og Andøya opprettes som egen 

parkeringssone med slik tilføyelse til § 11 b - krav som gjelder for den enkelte 
sone 

 Bil - maksimum 1,5 pr. 100 m2 bruksareal på egen tomt eller fellesareal på 
flere tomter. 

 Sykkel - 1,5 pr. 100 m2 bruksareal. Plassene skal være overdekket og 
sentralt plassert i forhold til sykkelvegnettet og personalinngang. 

Kartet i bestemmelsene § 11 a endres som vist i saksfremstillingen.» 
(28/25) 
 
b. §11 b -parkeringsbestemmelsene for sykkel i sone sentrum – kontor endres til 2 

sykkelparkeringsplasser pr. 100 m2 bruksareal. Plassene skal være overdekket 
og sentralt plassert i forhold til sykkelvegnettet og personalinngang. 

c. §11 b parkeringsbestemmelsene for sykkel i mellom – og ytre sone – kontor 
endres til 1,5 sykkelparkeringsplasser pr. 100 m2 bruksareal. Plassene skal 
være overdekket og sentralt plassert i forhold til sykkelvegnettet og 
personalinngang. 

d. Det tilføyes et nytt punkt med krav om mobilitetsplan til § 11.a – Felles 
bestemmelser -, som beskrevet i innstillingen. 

(Enst.) 
 
Forslag: 
Høyre fremmet følgende forslag: 
«Næringsområdene i Korsvikfjorden og Andøya opprettes som egen parkeringssone 
med slik tilføyelse til § 11 b - krav som gjelder for den enkelte sone 
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 Bil - maksimum 1,5 pr. 100 m2 bruksareal på egen tomt eller fellesareal på 
flere tomter. 

 Sykkel - 1,5 pr. 100 m2 bruksareal. Plassene skal være overdekket og 
sentralt plassert i forhold til sykkelvegnettet og personalinngang. 

Kartet i bestemmelsene § 11 a endres som vist i saksfremstillingen.» 
 
Venstre fremmet følgende forslag: 
«Kommuneplanens parkeringsbestemmelser for næring (kontor) opprettholdes som i 
dag. Spørsmålet om revisjon av kommuneplanens parkeringsbestemmelser tas som en 
helhet opp ved revisjon av kommuneplanens arealdel.» 
 
Votering: 
Ved alternativ votering ble Høyres forslag vedtatt med 28 stemmer, vedtakets  
pkt. a, mens 25 stemte for Venstres forslag. 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt, vedtakets pkt. b, c og d. 
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