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HØYHUS I TRONDHEIM

Behandling:
Lars Tvete (H) foreslo pva H og Ap:
Bystyret vedtar at følgende prinsipper skal legges til grunn for innpassing av høyhus i Trondheim:
Trondheim skal ikke utvikles til en høyhusby, men følgende presiseringer ift. denne hovedregelen
legges til grunn:
1.
2.

videreføring av etablerte høyhusområder på Tempe og Rosten.
innpassing av høyhus som gjennom fjernvirkning signaliserer en ny bydel, et større senter eller
en annen viktig samfunnsmessig verdi.

Punkt 2 gjelder ikke for Trondheims sentrale, historiske byrom, slik dette er vist som alternativ 1 i
den vedlagte rapporten, med unntak av Nyhavna, der lokalisering av høyhus som signalbygg kan
utredes i kommunedelplan.
Saker med høyhus skal alltid konsekvensutredes i samsvar med tabell for utredningstema for høyhus
som er gjengitt til slutt i denne saksfremstillingen og de øvrige prinsippene i den vedlagte utredningen.
Torleif Hugdahl (SV) foreslo endring pkt A.2:
Ordene ”et større bydelssenter” går ut.
Fredrik Carstens (V) foreslo:
Pkt A.2 går ut.
Votering:
Tvetes forslag ble vedtatt mot 30 stemmer (3H, 12SV, 4PP, 3KrF, 3Sp, 2V, 2RV, 1DEM).
Planen som helhet ble vedtatt mot 20 stemmer (4H, 12SV, 1PP, 2RV, 1DEM).
VEDTAK:
Bystyret vedtar at følgende prinsipper skal legges til grunn for innpassing av høyhus i Trondheim:
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Trondheim skal ikke utvikles til en høyhusby, men følgende presiseringer ift. denne hovedregelen
legges til grunn:
1.
2.

videreføring av etablerte høyhusområder på Tempe og Rosten.
innpassing av høyhus som gjennom fjernvirkning signaliserer en ny bydel, et større senter eller
en annen viktig samfunnsmessig verdi.

Punkt 2 gjelder ikke for Trondheims sentrale, historiske byrom, slik dette er vist som alternativ 1 i
den vedlagte rapporten, med unntak av Nyhavna, der lokalisering av høyhus som signalbygg kan
utredes i kommunedelplan.
Saker med høyhus skal alltid konsekvensutredes i samsvar med tabell for utredningstema for høyhus
som er gjengitt til slutt i denne saksfremstillingen og de øvrige prinsippene i den vedlagte utredningen.

Knut Fagerbakke
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