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Møtebehandling
Kjartan Alexander Lunde (V) fremmet følgende felles tilleggsforslag på vegne av H, V og KrF:
«
1. Det legges opp til at det skal være kapasitet på strøminntaket samt føringsveier til å
kunne installere ladestasjoner for elbiler på alle boligparkeringsplasser, slik at de
beboerne som ønsker det enkelt kan få satt opp ladepunkt for egen regning.
2. Avfallsstasjonen skal ha plass til 4 fraksjoner (eksempelvis bio, rest, papir og glass).»
Thomas Bendiksen (MDG) fremmet følgende felles tilleggsforslag på vegne av Ap og MDG:
«Utover HC parkering skal all parkering etableres i parkeringsanlegg under bakken.»
Kari Raustein (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:
«I og med at Edlandsgården ligger i et lokalsenter, samt tett opp til hovedkollektivaksen, bes det
vurdert om mulighet for noe høyere utnyttelse – i form av å kunne øke fra 5 etasjer til 5 etasjer +
inntrukket 6. etasje.»
Anne Brit Vestly (barnas repr.) fremmet følgende oversendelsesforslag:
«i Plan 2686 må gang og sykkelsti være minst 2,5 meter.»
Votering
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Fellesforslag H, V, KrF punkt 1 og 2 vedtatt med 10 stemmer (H, Ap, V, KrF, MDG, FNB)
Fellesforslag Ap, MDG fikk 5 stemmer (Ap, V, MDG)

H’s oversendelsesforslag følger saken
Oversendelsesforslag fra barnas repr. følger saken

Kommunalstyret for byutviklings flertallsvedtak:
Privat forslag til detaljregulering for Edlandsgården, Boganesgeilen 5 og 7, plan 2686, med
plankart datert Aros arkitekter AS 25.04.2019 og reguleringsbestemmelser datert Aros arkitekter
AS 25.04.2019, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med følgende tillegg:
1. Det legges opp til at det skal være kapasitet på strøminntaket samt føringsveier til å
kunne installere ladestasjoner for elbiler på alle boligparkeringsplasser, slik at de
beboerne som ønsker det enkelt kan få satt opp ladepunkt for egen regning.
2. Avfallsstasjonen skal ha plass til 4 fraksjoner (eksempelvis bio, rest, papir og glass).»
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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