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REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLØSHAUGEN, 405/177
SLUTTBEHANDLING

Behandling:
Geir Waage (Ap) fremmet følgende merknad pva Ap, SV, KrF, Sp, MDG:
FNs generalforsamling skal i høst formelt vedta opprettelsen av et FN-panel for naturmangfold. Sør
Korea, Brasil og Frankrike har blitt lansert som mulige lokaliseringssteder i tillegg til Trondheim.
Merknadsstillerne mener et slikt panel vil passe godt inn på Gløshaugen i det nye forskningsbygget
sammen med NINA. Et FN-panel lokalisert her vil medføre behov for ytterligere areal enn det som
det legges opp til i reguleringssaken. Bystyret vil derfor signalisere en positiv holdning til en utvidelse
til en hel, ikke inntrukket toppetasje, dvs en 5 etasje med kontorareal innenfor regulert cotehøyde på
teknisk rom. Merknadsstillerne finner det naturlig at en slik utvidelse kan komme som en
dispensasjonssøknad knyttet til byggesaken. Dispensasjonssøknaden skal gis prioritet og behandles
av bygningsrådet.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
H, FrP, V, PP, DEM sluttet seg til merknaden fra Ap m fl

VEDTAK:
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av del av Gløshaugen, 405/177 som vist på kart i
målestokk 1:1000, merket Pir II arkitektkontor AS, datert 17.12.2009, senest endret 05.07.2010
og i bestemmelser senest endret 05.07.2010.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
FLERTALLSMERKNAD - Ap, SV, KrF, Sp, MDG, H, FrP, V, PP, DEM:
FNs generalforsamling skal i høst formelt vedta opprettelsen av et FN-panel for naturmangfold. Sør
Korea, Brasil og Frankrike har blitt lansert som mulige lokaliseringssteder i tillegg til Trondheim.
Merknadsstillerne mener et slikt panel vil passe godt inn på Gløshaugen i det nye forskningsbygget
sammen med NINA. Et FN-panel lokalisert her vil medføre behov for ytterligere areal enn det som
det legges opp til i reguleringssaken. Bystyret vil derfor signalisere en positiv holdning til en utvidelse
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til en hel, ikke inntrukket toppetasje, dvs en 5 etasje med kontorareal innenfor regulert cotehøyde på
teknisk rom. Merknadsstillerne finner det naturlig at en slik utvidelse kan komme som en
dispensasjonssøknad knyttet til byggesaken. Dispensasjonssøknaden skal gis prioritet og behandles
av bygningsrådet.
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