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Saksprotokoll 

 
Utvalg: Bystyret 

Møtedato: 19.11.2020 

Sak: 220/20 
  

Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Leangen idrettspark, 
r20190008, sluttbehandling  

Resultat: Innstilling vedtatt 

Arkivsak: 20/109 
 
Vedtak: 
Bystyret vedtar forslag til detaljregulering av Leangen idrettspark som vist på kart i målestokk 
1:1000, merket Norconsult senest datert 17.8.2020 med bestemmelser senest datert 
17.8.2020 og beskrevet i planbeskrivelsen, senest datert 17.8.2020. 
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.  
 
Flertallsmerknad 1 – SV, Ap, MDG, Sp, H, FrP, V, Uavh, R, FrP, PP, KrF: Formannskapet viser til 
vedtak i bystyret om å bli kvitt gummigranulat som innfyll på kunstgressbaner i Trondheim og 
ber om at dette følges opp i kommunens egenregi. Denne muligheten må brukes til å teste ut 
nye løsninger for å bidra til at kvalitet og levetid dokumenteres.  
 
Flertallsmerknad 2 – MDG, AP, SV, SP, V, R, FrP, PP, KrF, Uavh: Sykkelhotell Plassbehov for 
sykkelhotell, parkering og fortauet langs barnehagen skal vurderes helhetlig, hvor man blant 
annet vurderer behov for universelt utformet fortau og trafikksikkerhet.  
 
Flertallsmerknad 3 – MDG, AP, SV, SP, V, H, R, FrP, PP, KrF, Uavh: Om grønne tak og vegger og 
solceller Bystyret ber kommunedirektøren vurdere solceller og grønne tak og vegger ved 
bygging av anlegget. Dette skal følge saken når det skal tas investeringsbeslutninger knyttet 
til anlegget, og skal inneholde en vurdering av kostnaden ved å etablere solceller og grønne 
tak og vegger. 
 
 
Behandling: 
Dokument til møtet: Notat fra kommunedirektøren 30.10.2020. 
 
Tore Dyrendahl (MDG) tilleggsforslag på vegne av MDG, SV: 
“, med følgende endringer:  
Plankartet endres på følgende måte:  
Arealformålet til o_BIA13 endres fra idrettsanlegg til blå/grønnstruktur og gis nytt feltnavn 
“o_BGS#”. Hensynssone 560 og 540 skal beholdes.  
Bestemmelsene endres på følgende måte:  
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A) Tillegg til § 6.1:  
Tittel: “... og o_GBS#”  
Tillegg tekst: “o_GBS nord for o_BIA10 beplantes med trær, busker, nyttevekster og annen 
stedegen vegetasjon.” Dette er området omtalt som “opphold” i vedlegg 5 
“Illustrasjonsplan”.  
B) Endring av § 6.2 andre setning: “Turvegen tillates belyst, på en slik måte som tar hensyn til 
biologisk mangfold.”  
C) Nytt punkt § 6.4 Blå/grønnstruktur: “Det skal plantes ny stedegen vegetasjon og 
nyttevekster som styrker den blå/grønne strukturen i o_GBS#”." 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Dyrendahls forslag fikk 16 stemmer (8SV, 7MDG, 1KrF) og falt mot 51 stemmer (17Ap, 14H, 
5Sp, 4R, 4FrP, 3V, 3PP, 1Uavh). 
R, FrP, PP, KrF sluttet seg til flertallsmerknad 1. 
R, FrP, PP, KrF, Uavh sluttet seg til flertallsmerknad 2. 
R, FrP, PP, KrF, Uavh sluttet seg til flertallsmerknad 3. 
 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift


