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Behandling:
Geir Waage (Ap) foreslo følgende alternative innstilling på vegne av Ap, SV og Sp:
Bygningsrådet har fått seg forelagt klage på vedtak i delegasjonssak nr FBR ETT 4805/10.
Det vises i saken til plan- og bygningslovens § 74.2 hvor det heter at ”Kommunen skal se til at
ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det etter kommunens
skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene.”
Det vises også til § 107 som sier at det skal tas hensyn til ”bl.a. om skilt og reklameinnretninger
og lignende vil virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold til omgivelsene eller for
trafikken.” Bygningsrådet kan ikke se at tiltaket vil virke negativt i forhold til dette.
Det vises videre til punkt 2.4 i retningslinjene for skilt og reklame i Trondheim kommune, hvor det
heter at ”Det tillates ikke oppføring av variable skilt- eller reklameinnretninger på historiske
eller antikvariske bygg og i kulturelt viktige områder i byen.” Bygningsrådet mener en flate på
Dokkhusets tilbygg som reklamerer for aktiviteten i huset vil bidra til å underbygge byggets og
områdets kulturelle betydning.
Klagen tas på bakgrunn av dette til følge.
Votering:
Ved alternativ votering mellom innstillingen og forslaget fremmet av Waage ble forslaget fremmet av
Waage enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Bygningsrådet har fått seg forelagt klage på vedtak i delegasjonssak nr FBR ETT 4805/10.
Det vises i saken til plan- og bygningslovens § 74.2 hvor det heter at ”Kommunen skal se til at
ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det etter kommunens
skjønn tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til omgivelsene.”
Det vises også til § 107 som sier at det skal tas hensyn til ”bl.a. om skilt og reklameinnretninger
og lignende vil virke skjemmende eller sjenerende i seg selv, i forhold til omgivelsene eller for
trafikken.” Bygningsrådet kan ikke se at tiltaket vil virke negativt i forhold til dette.
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Det vises videre til punkt 2.4 i retningslinjene for skilt og reklame i Trondheim kommune, hvor det
heter at ”Det tillates ikke oppføring av variable skilt- eller reklameinnretninger på historiske
eller antikvariske bygg og i kulturelt viktige områder i byen.” Bygningsrådet mener en flate på
Dokkhusets tilbygg som reklamerer for aktiviteten i huset vil bidra til å underbygge byggets og
områdets kulturelle betydning.
Klagen tas på bakgrunn av dette til følge.
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