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Hvordan sikre estetiske kvaliteter i plan- og byggesaker? 
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Møtebehandling 
Myklevoll (Ap), Høgetveit (SV) og Jacobsen (Sp) foreslo: 
Pkt 2: 
Kommuneplanens arealdel (KPA) skal revideres og det skal vedtas bestemmelser om hvordan 
utforming, arkitektur og estetikk kan ivaretas på en god måte i planprosessen. 
 
Tillegg pkt 3: 
 
3a) KOBY etablerer følgende utvalg: «Forum for arktisk byutvikling i Tromsø».  
 
KOBY skal være referansegruppe og eier av forumet. 
 
Forumet skal ta for seg tema innenfor arkitektur og byutvikling og bør arrangere to til fire åpne 
møter per år, gjerne i samarbeid med sentrale aktører. 
 
Forumet har som formål å etablere en åpen arena hvor fag, politikk og engasjement for byen 
kan møtes. Det er også et mål å styrke innbyggermedvirkninga i viktige overordna spørsmål om 
byutvikling. Fokus for møtene skal være faglig påfyll og dialog. Tromsø kommune er Arktisk 
hovedstad, noe som forplikter oss til å etterstrebe god arkitektur, kunst og bearbeiding av våre 
offentlige uterom, tilpasset vår plassering i Arktis.  
 
Næringsforeninga, NODA og Tromsø sentrum AS bør være viktige samarbeidspartnere for 
forumet. 
 
Forumet ledes av en styringsgruppe bestående av:  
-Leder av KOBY  
-Nestleder av KOBY  
-Administrasjonen v/ Bymiljø (representant oppnevnes av direktør for Bymiljø) 
 
Det skal ikke gis møtehonorar for møter i styringsgruppa. Styringsgruppa kan søke 
Formannskapet og andre om midler for å arrangere åpne møter. 
 
Sandnes (NBT) foreslo: 
Punkt 2 endres som følger: 
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Ved revidering av kommuneplanens arealdel bør det vedtas osv. (som fortsettelsen av punktet).  
 
Lien (SV) foreslo: 
Tillegg til punkt 1a: 
Som et ledd i dette skal det utvikles en fargeveileder og vektlegges bruk av miljømessig 
bærekraftig materiale og solcelle på nye bygg. 
 
 

Votering 
Liens tilleggsforslag vedtatt med 5 (Myklevoll Ap, Hanssen Ap, Høgetveit SV, Lien SV, 
Jacobsen Sp) mot 4 (Fusdahl H, Sandnes NBT, Wilsgård FrP, Skandfer V).  
 
Innstillingens punkt 1 vedtatt med 7 (Myklevoll Ap, Hanssen Ap, Høgetveit SV, Lien SV, 
Jacobsen Sp, Fusdahl H, Skandfer V) mot 2 (Sandnes NBT, Wilsgård FrP) stemmer.  
 
Ved alternativ votering mellom innstillingens punkt 2 og Myklevoll, Høgetveit og Jacobsens 
forslag til nytt punkt 2, ble forslaget vedtatt med 6 (Myklevoll Ap, Hanssen Ap, Høgetveit SV, 
Lien SV, Jacobsen Sp, Fusdahl H) mot 3 (Sandnes NBT, Wilsgård FrP, Skandfer V) stemmer.  
 
Innstillingens punkt 3 enstemmig vedtatt.  
 
Myklevoll, Høgetveit og Jacobsens tilleggsforslag til punkt 3 vedtatt med 7 (Myklevoll Ap, 
Hanssen Ap, Høgetveit SV, Lien SV, Jacobsen Sp, Fusdahl H, Skandfer V) mot 2 (Sandnes 
NBT, Wilsgård FrP) stemmer. 
 
Sandnes forslag falt med 1 (Sandnes NBT) mot 8 (Myklevoll Ap, Hanssen Ap, Høgetveit SV, 
Lien SV, Jacobsen Sp, Fusdahl H, Wilsgård FrP, Skandfer V) stemmer.  
 
 

Kommune- og byutviklingsutvalgets vedtak  
Tromsø trenger å styrke fokus på arkitektur og estetikk.   
1. Det skal legges vekt på at arkitektur og estetikk sikres gjennom plan- og 

byggesaksprosesser. 

a. Arkitektur og estetikk skal være gjennomgående tema i saksbehandling av alle plan- 
og byggesaker. Som et ledd i dette skal det utvikles en fargeveileder og vektlegges 
bruk av miljømessig bærekraftig materiale og solcelle på nye bygg. 

b. Det skal utarbeides tydeligere retningslinjer for fremstilling av planer/saksbehandling. 
Planbestemmelser skal sikre at tiltaket gjennomføres i tråd med det som er 
presentert/illustrert i planprosessen. 

c. Utforming av viktige prosjekt som får betydning og ringvirkninger for bl.a. 
omgivelsene skal avklares på plannivå. Overgangen fra plansak til byggesak skal 
kvalitetssikres. Det skal foretas en vurdering av denne type prosjekt i forhold til krav 
om at de utformes i arkitektkonkurranse eller parallelle oppdrag.  

2. Kommuneplanens arealdel (KPA) skal revideres og det skal vedtas bestemmelser om 
hvordan utforming, arkitektur og estetikk kan ivaretas på en god måte i planprosessen. 

3. Tromsø kommune skal ta en aktiv rolle for å styrke arkitektur og estetikk som tema i 
samfunnsdebatten gjennom dialog og samarbeid med andre aktører.  

a.  KOBY etablerer følgende utvalg: «Forum for arktisk byutvikling i Tromsø».  

 

KOBY skal være referansegruppe og eier av forumet. 
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Forumet skal ta for seg tema innenfor arkitektur og byutvikling og bør arrangere to til fire 
åpne møter per år, gjerne i samarbeid med sentrale aktører. 

 

Forumet har som formål å etablere en åpen arena hvor fag, politikk og engasjement for 
byen kan møtes. Det er også et mål å styrke innbyggermedvirkninga i viktige overordna 
spørsmål om byutvikling. Fokus for møtene skal være faglig påfyll og dialog. Tromsø 
kommune er Arktisk hovedstad, noe som forplikter oss til å etterstrebe god arkitektur, 
kunst og bearbeiding av våre offentlige uterom, tilpasset vår plassering i Arktis.  

 

Næringsforeninga, NODA og Tromsø sentrum AS bør være viktige samarbeidspartnere 
for forumet. 

 

Forumet ledes av en styringsgruppe bestående av:  

-Leder av KOBY  

-Nestleder av KOBY  

-Administrasjonen v/ Bymiljø (representant oppnevnes av direktør for Bymiljø) 

 

Det skal ikke gis møtehonorar for møter i styringsgruppa. Styringsgruppa kan søke 
Formannskapet og andre om midler for å arrangere åpne møter. 
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