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Svar på skriftlig spørsmål nr 33 fra repr. S. Båtstrand til KMBY 110615 vedr. 

parkering på Klosteret 
 

Representanten Sondre L. Båtstrand (MDG) fremsetter følgende spørsmål: 

 

I skriftlig spørsmål nr. 28 spurte undertegnede om fjerning av gateparkering på Klosteret og 

viste til vedtak i bystyret fra 2007. I svaret fra byråden ble det etterlyst hvilket vedtak det ble 

henvist til, samt at byråden avviste planer om utvikling eller endringer for Klosteret. 

 

Til det siste vil jeg presisere at det ikke er nødvendig med å oppgradere området for å fjerne 

parkeringsplasser for å gi plass til folkeliv, mens til det første vil jeg henvise til bystyresak 

159-07, der følgende ble vedtatt: 

 

”Byrådet bes fremlegge sak som vurderer hvordan deler av de 310 parkeringsplassene som 

ikke er tatt i bruk kan benyttes til beboerparkering med konsekvent inndraging på gategrunn.” 

 

Da byrådet vedtok å åpne de resterende parkeringsplassene i Klostergarasjen i byrådssak 

1217/2012 sto det ingenting i saken om oppfølgingen av vedtaket fra 2007, og undertegnede 

finner heller ikke saken i kommunens digitale arkiv. 

 

Spørsmål: 

1. 1: Når la byrådet frem saken om fjerning av gateparkering ved åpning av hele 

Klostergarasjen? 

2. Mener byrådet at parkeringsplass er en fordelaktig bruk av Klosteret? 

 

Svar: 

Bystyresak 159/07 gjaldt «Vilkår og tilrettelegging for å ta i bruk full kapasitet i 

Klostergarasjen», og omhandlet trafikale forhold i det lokale gatenettet som skulle oppfylles. 

Det representanten oppgir som referanse i bystyrets behandling av sak 159/07 var en Merknad 

med flertall, og ikke et vedtak. 

 

Bystyrets hadde ved behandling av sak 315/05 «Inndragning av parkeringsplasser og endring 

av parkeringsavgift i forbindelse med åpning av Klostergarasjen», definert hvilke 

avgiftsbelagte parkeringsplasser på gategrunn som skulle inndras forbindelse med at 



2 av 2 

Klostergarasjen ble tatt i bruk. Den saken hadde sin forankring i § 3 i bestemmelsene til 

reguleringsplan for Klostergarasjen, R.1.991.01.01, 

 

«Vedtak om inndragning av eksisterende parkeringsplasser på gatenivå som følge av det nye 

parkeringsanlegget, skal foreligge og iverksettes i det anlegget tas i bruk.” 

 

Klostergarasjen ble som kjent i første omgang tatt i bruk med 640 parkeringsplasser. Etter at 

trafikksystemet på Nøstet var endret i tråd med gjeldende reguleringsplan, ble de resterende 

plassene i Klostergarasjen gjort tilgjengelige - slik at det ble totalt 954 parkeringsplasser (ref. 

nevnte sak 159/07). 

Bystyret hadde således allerede i 2005 besluttet hvor mange plasser som skulle inndras som 

følge av hele Klostergarasjen- i alt 3 plan. Dette ble gjennomført i to etapper, der siste andel 

plasser ca. 100, ble inndratt da tredje etasje i Klostergarasjen ble åpnet. 

 

Av protokollen fra sak 351/05 kan en lese at det ved bystyrets behandling var et bredt flertall 

for den nevnte inndragningsplan, og prinsippene som der ble fastlagt. 

 

I sak 159/07 ble et forslag om beboerparkering på 3.parkeringsdekke fremmet av Marte Mjøs 

Persen (RV): 

”Med henvisning til vilkår i bestemmelsene til reguleringsplan R.1.991.01.01, jf § 8, gir 

bystyret ikke sin tilslutning til at Klostergarasjen åpnes for de 316 parkeringsplassene som ble 

bedt om åpnet i merknad i bystyret 26. mars 2007. Når vilkårene i overnevnte reguleringsplan 

er innfridd og plassene kan tas i bruk ber bystyret om at plassene blir brukt til 

beboerparkering med sanering av tilsvarende antall parkeringsplasser på gategrunn i 

området». 

 

Dette forslag fikk 14 stemmer (SV+RV(3)+V+Sp) og var dermed falt. 

 

Bystyret hadde således i samme sak som merknaden ble fremmet, stemt ned et konkret forslag 

om å bruke 3 etasje i Klostergarasjen til beboerparkering. Forslaget var tilnærmet identisk 

med merknadens ordlyden. 

 

Av bystyrets reglement «Kap 5.1. Forslag og merknader» går det fram at  «Merknader som 

får flertall er bindende for byrådet og/eller andre vedtaket retter seg mot. Vedtak fattet av 

bystyret kan ikke endres gjennom merknader.» 

 

Til spørsmål 1. 

Bystyret har i sak 315/05 tatt stilling til hvilke plasser som skulle inndras ved realisering av 

Klostergarasjens 1. og 2. byggetrinn. 

Bystyret hadde i sak 159/07 stemt ned forslag om å bruke 316 parkeringsplasser i 

Klostergarasjen til beboerparkering. 

 

Med nevnte henvisning til kap 5.1. i bystyrets reglement, er byråden kommet til at den nevnte 

flertallsmerknad ikke kan følges opp. 

 

Til spørsmål 2. 

Byrådet vil vurdere nærmere lokale initiativ om bruk av deler av p-plassene på Klosteret til 

arrangement.  

 

 

Henning Warloe 

Byråd for byutvikling, klima og miljø 


