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SAKSPROTOKOLL 
 
Gnr/bnr 6/173 m.fl. - Detaljreguleringsplan Atrium - 2. gangs behandling 
 

 
Bygg- og miljøutvalget har behandlet saken i møte 27.03.2020 sak 38/20. 
 
Behandling i møtet: 
 
Utvalget foretok befaring før behandling av saken.  
 
Forslag til vedtak fremsatt av Geir Wehus (Ap):  
Som rådmannens forslag til vedtak, men med maksimalt 4 etasjer i bygget mot øst inn mot 

gågate og denne etasjen må være tilbaketrukket.  

 
Forslag til vedtak fremsatt av Line Vennesland Fraser (Frp):  
 
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes detaljreguleringsplan Atrium 
gnr/bnr 6/173 m-fl. Med justering av bestemmelser til:  
 

 4.2.1 Felt BAA_1 Maksimal tillatt utnyttelse BYA=100% innenfor felt BAA_1 tillates 
oppført bebyggelse med maks byggehøyde C+70. Det tillates oppført bebyggelse 
for forretning, kontor og/eller tjenesteyting i 2.etasje, over lokket til første etasje. 
Videre opp i 3-5 etasje tillates oppført boligbebyggelse innenfor felt BAA_1. Med 
gradvis tilbaketrukken 5.etasje med en vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. 
Balkong og svalganger medregnes ikke i BRA.  
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 4.2.2. Felt BAA_2 Maksimal tillatt utnyttelse BYA=100% innenfor felt BAA_2 tillates 
oppført bebyggelse med maks byggehøyde C+70. Det tillates oppført bebyggelse 
for forretning, kontor og/eller tjenesteyting i 2.etasje, over lokket til første etasje. 
Videre opp i 3-5 etasje tillates oppført boligbebyggelse innenfor felt BAA_2. Med 
gradvis tilbaketrukken 5.etasje med en vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. 
Balkong og svalganger medregnes ikke i BRA. 

Votering: 
 
Det ble først votert alternativt over forslaget fra Geir Wehus (Ap) og Line Vennesland 
Fraser (Frp). Ved votering fikk forslaget fra Geir Wehus (Ap) 1 stemme og falt.  
 
Det ble deretter votert alternativt over forslaget fra Line Vennesland Fraser (Frp) og 
rådmannens forslag til vedtak.  
 
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 stemmer (Knut Føreland og Torhild 
Røsand (Sp), Oddvar Omdal og Eirik Hodnemyr (Krf) og Geir Wehus (Ap)) mot 4 stemmer 
(Wenche Aslaksen (Krf), Line Vennesland Fraser (Frp), Bård Tonstad (Ap) og Åse Eikeland 
(H)) for forslaget fra Line Vennesland (Frp).  
 
Bygg- og miljøutvalgets innstilling til neste møte: 
 

1 Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes 
detaljreguleringsplan Atrium gnr/bnr 6/173 m.fl., datert 03. mars 2020. 

 
 
 


