
   

 

 

 

 

Saksfremlegg 
  

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 

 09/1735 /47065/17-PLNID 

1830 

Bodil Ruud 19.07.2017 

    Telefon: 

90 12 84 25 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

          

BYUTVIKLING, MILJØ- OG TRANSPORTKOMITEEN 

KOMMUNESTYRET 

 

PLAN 1830 - BEVARING AV FREDRIKSBERG - VINKELVEGEN 20A - 200/628,630  

 

Innstilling til vedtak: 

Forslag til detaljreguleringsplan 1830 Fredriksberg med plankart datert 03.04.2017 og 

reguleringsbestemmelser datert 19.07.2017 vedtas. 

 

Vedtaket er gjort iht. PBL §12-12 

 

 

 

Britt Elin Steinveg     Mette Mohåg 

Administrasjonssjef     kst. avdelingsdirektør for byutvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammendrag   

    

Mål for planen Målet med planen er å bevare en bygning og bygningens omgivelser 

som et eksempel på landstedskulturen som var en viktig kulturhistorisk 

epoke i Tromsø by på 18- og 1900-tallet. 

    

Hovedinnhold Bygningen i Vinkelvegen 20A reguleres til bevaring. Også gårdstunet, 

hagen og friområdet nedenfor reguleres slik at bygningens 

sammenheng med utearealene forblir tydelig.  

 

 

 

01 Saksdokumenter 
 Dato: 

 

Vedlagte 

saksdokument 

 

  

  

  

  

  

01. Forslag til reguleringsplankart 03.04.2017 

02. Forslag til reguleringsbestemmelser 03.04.2017 

03. Planbeskrivelse 03.04.2017 

04. Merknader ved varsel om oppstart  11.05.2015 

05. Merknader etter offentlig ettersyn Juni/juli          

          2017 

   

      
Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – ikke 

vedlagt 

 Plan 68 for del av Prestvannområdet  20.04.1972  

 Plan 819 Del av Gebhardtstykket ved Johnsgårdsgate  11.04.1984  

 Kommuneplanens arealdel 29.03.2017  

    
      
  

 

 



02 Planfakta  

Forslagsstiller 

 

Grunneiere 

Tromsø kommune 

 

200/628 Sally Parkinson 

200/630 Tromsø kommune 

200/3977 Oddrun Halvorsen, Andreas Willumsen 

200/193 Conrad Holmboes veg 8-10-12-14 BRL AS 

  

 Areal Planområdets totalareal      ca 2250 m2 

       Boligformål                      1206 m2 

       Friområde                         845 m2 

       Gang-sykkelvei                196 m2 

 Planområdet 

(annonsert) 

 

  
Forslag til 

reguleringsplan 

 
 



 

 

 

 

03 Beskrivelse av 

planprosessen 

  Dato: 

  

  

  

  

  

 

 

 

Annonsert oppstart av planarbeid 12.07.2014   

Møte med borettslaget Conrad Holmboesveg 8-14 

Møter med grunneier Sally Parkinson 

06.05.2015 

26.08.2016 

31.03.2017 

Offentlig ettersyn 08.06.2017  

  

  

Planprosessens 

spesielle sider 

  

  Eieren av huset foreslo ovenfor kommunen at boligen burde reguleres 

til bevaring. Kommunen påtok seg oppgaven å gjøre det, og samtidig 

regulere friområdet og legge grunnlag for et makebytte mellom 

kommunen og borettslaget i Conrad Holmboes veg 8-14. 

 

 

 

04 Planvurdering 
  

Bakgrunn Formålet er å regulere for bevaring av bygninger og rester av hagemuren 

som ligger øst for gangvegen nedenfor huset. Anlegget ble bygd som 

landsted i 1855, og inngår dermed som en del av landstedskulturen i 

Tromsø i perioden 1840-1940. Arealformålene vil være bolig, gang-

/sykkelveg og grøntstruktur. 

 

Kulturminner  Fredriksberg var navnet på bruket eller «støkket» som ble utskilt fra 

Tromsø prestegård i 1855. Historiker Sveinulf Hegstad skriver i Hager 

mot nord at «I de større og eldre byene i Norge var lystgårder og løkker 

utenfor den tette bybebyggelsen en sentral og velutviklet del av 

borgerskapets kultur allerede fra midten av 1700-tallet». I Tromsø by, 

som først ble etablert i 1794, tas denne kulturen opp blant borgerne fra 

omkring 1830-tallet. Formålet med disse landstedene var å berike 

husholdningen med fersk mat, og var altså i begynnelsen ikke en 

«fritidsbolig». Den første bebyggelsen på disse stedene var høyløer og 

uthus, og med beboelsesrom i noen av løene. Utover på 1840-tallet 

bygges de egentlige sommerhusene. I perioden 1840-1940 bygges det 

over 150 slike «landsteder», og Fredriksberg er et av få som er bevart. 

 



 
 

Hegstad skriver videre: «Fredriksberg hadde flere eiere, alle 

embedsmenn eller kjøpmenn. De tidligste fotografiene kan være fra 

omkring 1880, og viser en bygning i sveitserstil med et åpent og 

gressbevokst område foran […]. På 1890-tallet, da kjøpmann John A. 

Giæver eide stedet, hadde det skjedd store forandringer. Verandaen var 

utvidet til hele langveggen, og i et relativt stort område foran huset var 

det anlagt hage. Stier av skjellsand snodde seg mellom blomsterbed og 

områder med plen, og viste til fulle en hage i landskapsstil. Også her var 

speilglasskula på plass, og på et av fotografiene kan vi se et rundt telt 

plassert i nedre del av hagen. […] Hovedbygninga på Fredriksberg er i 

stor grad bevart i sin opprinnelige utforming. Eneste synlige spor etter 

den gamle hagen er en mur, og i kjelleren ligger speilglasskula bevart.» 

 

 
Hovedmålet med planen er å bevare den originale bygningen fra 1855 og 



bevare den visuelle sammenhengen med restene av hagemuren i 

friområdet. Det er derfor detaljerte bestemmelser for hva som kan gjøres 

med bygningen, og dette gjelder både konstruksjon, eksteriør og noen 

interiørelementer. Samtidig skal beboere og eieres behov ivaretas. Det er 

disse som til enhver tid forvalter bygningsarven for samfunnet og deres 

motivasjon og interesse er i denne sammenhengen også 

«bevaringsverdige». 

 

Friområdet Det har vært regulert friområde i skråningen nedenfor sykkel/gangvegen 

siden 1984. For å imøtekomme borettslagets behov for 

parkering/snødeponi legger planen til rette for et makebytte mellom 

kommunen og borettslaget, slik at boligareal opp mot gangvegen ved 

boligblokka (nr.14) blir friareal og en bit av det opprinnelige friarealet 

helt nederst blir boligformål. Det er imdidlertid ikke lov til å bebygge 

dette arealet, men kun bruke det til parkering.  

 

Gang- og 

sykkelveg 

Gang- og sykkelvegen ble asfaltert i 2015, og arelaplankartet er 

oppdatert i forhold til faktisk situasjon. 
 

 

 

05 Vurdering av 

merknader etter 

offentlig ettersyn 

 

  

 

 Beboer Vinkelvegen 20B, mottatt 07.06.2017: 

Bestemmelsene punkt 1.1 kan tolkes som at alle restriksjonene på 

200/628 delvis skal gjelde på 200/3977. Ber om at det gjøres klart i 

bestemmelsene at restriksjonene kun gjelder 200/628. 

 

Kulturetatet, Troms fylkeskommune, mottatt 02.07.2017: 

Ingen merknader til planforslaget. Det er veldig positivt at bygningen, 

eiendommen og deler av hageanlegget nedenfor nå blir gitt et vern. 

 

  

Administrasjonens 

kommentar 

For å fjerne all tvil om hvor bestemmelsene under kapittel 1.1 

Boligbebyggelse B1 er gjeldende, tilføyes overskriften «innenfor 

hensynssonen». Overskriften blir da «1.1 Boligbebyggelse B1 innenfor 

hensynssonen», og avgrensningen går da tydelig frem av plankartet. 

Merknaden tas til følge. 
 

 

 

 



07 Konklusjon  
  

  Planforslaget vil medføre at en bygning og del av et anlegg som 

illustrerer en vesentlig del av Tromsøs kulturhistorie blir bevart for 

fremtidige generasjoner. 

 

Planforslaget anbefales vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


