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1380 E2 MINDRE REGULERINGSENDRING, E18-E 39 – 
GARTNERLØKKA – MEIERIET, DETALJREGULERING - VEDTAK 
 

BY- OG STEDSUTVIKLINGSUTVALGET HAR BEHANDLET SAKEN I MØTE 28.04.2022 
SAK 88/22 
 

By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak: 
 

By- og stedsutviklingsutvalget vedtar mindre endring av detaljregulering for E 
18/E39 – Gartnerløkka - Meieriet, med plankart sist datert 30.03.2022 og 
bestemmelser sist datert 30.03.2022, i tråd med plan- og bygningsloven § 12-
14, 2. ledd. 
(10/1) 
 
 
Forslag: 
Plan- og bygningssjefen fremmet følgende innstilling: 
«By- og stedsutviklingsutvalget vedtar mindre endring av detaljregulering for E 
18/E39 – Gartnerløkka - Meieriet, med plankart sist datert 30.03.2022 og 
bestemmelser sist datert 30.03.2022, i tråd med plan- og bygningsloven § 12-
14, 2. ledd.» 
 
FRP fremmet følgende forslag: 
«By- og stedsutviklingsutvalget sender reguleringsendringen tilbake og ber om 
at administrasjonen vurderer utsettelse av resterende kontrakter av 
Gartnerløkka grunnet økte kostnader i markedet, der utgangspunktet er å 
benytte eksisterende gang- og sykkelvei.» 
 
 
Voteringer: 
Ved alternativ votering ble plan- og bygningssjefens innstilling vedtatt med 10 
mot 1 stemme (Andreas Jacobsen (FRP)). 
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By- og stedsutviklingsutvalgets vedtak:  

By- og stedsutviklingsutvalget vedtar mindre endring av detaljregulering for E 
18/E39 - Gartnerløkka - Meieriet, med plankart sist datert 30.03.2022 og 
bestemmelser sist datert 30.03.2022, i tråd med plan- og bygningsloven § 12- 
14, 2. ledd. 
(10/1) 

Forslag: 
Plan- og bygningssjefen fremmet følgende innstilling: 
«By- og stedsutviklingsutvalget vedtar mindre endring av detaljregulering for E 
18/E39 - Gartnerløkka - Meieriet, med plankart sist datert 30.03.2022 og 
bestemmelser sist datert 30.03.2022, i tråd med plan- og bygningsloven § 12- 
14, 2. ledd.» 

FRP fremmet følgende forslag: 
«By- og stedsutviklingsutvalget sender reguleringsendringen tilbake og ber om 
at administrasjonen vurderer utsettelse av resterende kontrakter av 
Gartnerløkka grunnet økte kostnader i markedet, der utgangspunktet er å 
benytte eksisterende gang- og sykkelvei.» 

Voteringer: 
Ved alternativ votering ble plan- og bygningssjefens innstilling vedtatt med 10 
mot 1 stemme (Andreas Jacobsen (FRP)). 
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