
 

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 21.06.2017 

Sak: 181/17  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 14/9059 

Tittel: SAKSPROTOKOLL - PLAN 1843 – DETALJREGULERINGSPLAN 

FOR VESTREGATA 20/22  

 

Behandling: 

 

Helga Marie Bjerke Krf, tiltrådte = 42 til stede. 

 

Brage Larsen Sollund AP, foreslo: 

«Detaljreguleringsplan for Vestregata 20/22 – plan 1843, med plankart datert 02.06.2016 og 

reguleringsbestemmelser datert 27.02.2017 vedtas med følgende endringer  

 

Nytt rekkefølgekrav: 

  

D) før det gis brukstillatelse for bebyggelse innenfor BKB1 skal trapp og gangvei i forlengelse 

av Bernt Lioes gate i Kongeparken, oppgraderes. Det skal legges ny belegning og etableres 

anlegg for tining av snø og is. Endelig utforming avtales med Tromsø Kommune, park og veg. 

  

Endring punkt 1 J reguleringsbestemmelser: 

  

J) Det tillates ikke tekniske installasjoner over angitt byggehøyde. Tekniske installasjoner skal 

tilpasses i regulert byggehøyde. 

 

Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12»   

 

 

 

Britt Hege Alvarstein, FrP, foreslo: 

«Detaljreguleringsplan for Vestregata 20/22 – PLAN 1843, med plankart datert 02.06.2016 og 

reguleringsbestemmelser datert 27.02.2017 vedtas. 

 

Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.»  

 

Pål Julius Skogholt SV, permisjon fra kl. 18.11 og fratrådte = 41 til stede. 

 

Ordfører innførte 1 minutts taletid med 32 mot 9 stemmer. 

 

Votering: 

Sollunds forslag 1. del og Alvarsteins forslag vedtatt med 24 mot 17 stemmer. 

Sollunds forslag del 2 «rekkefølgekrav.. etc.» enstemmig vedtatt. 



 

 

Sollunds forslag del 3 «Endring punkt 1J.. etc.» enstemmig vedtatt. 

Helheten vedtatt med 24 mot 17 stemmer. 

 

 

Vedtak: 

 

Detaljreguleringsplan for Vestregata 20/22 – plan 1843, med plankart datert 02.06.2016 og 

reguleringsbestemmelser datert 27.02.2017 vedtas med følgende endringer  

 

Nytt rekkefølgekrav: 

  

D) før det gis brukstillatelse for bebyggelse innenfor BKB1 skal trapp og gangvei i forlengelse 

av Bernt Lioes gate i Kongeparken, oppgraderes. Det skal legges ny belegning og etableres 

anlegg for tining av snø og is. Endelig utforming avtales med Tromsø Kommune, park og veg. 

  

Endring punkt 1 J reguleringsbestemmelser: 

  

J) Det tillates ikke tekniske installasjoner over angitt byggehøyde. Tekniske installasjoner skal 

tilpasses i regulert byggehøyde. 

 

Vedtaket er gjort i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 
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