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REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1843 DETALJREGULERING VESTRE 
GATE 20-22  

 
Dato: ............................................................................................................................... 01.09.2015 
Dato for siste revisjon: ................................................................................................... 29.06.2017 
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ...................................................... 21.06.2017 

 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på 
plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 

 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål: 
 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 nr. 1) 

1.1 Bolig/forretning/Kontor -  BKB1-2 (sosikode 1802) 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Veg – offentlig  (o_SV) (sosikode 2010) 

2.2 Kjøreveg – offentlig  (o_SKV1-3) (sosikode 2011) 

2.3 Fortau – offentlig (o_SF1-4) (sosikode 2012) 

2.4 Gatetun – offentlig (o_SGT1-2) (sosikode 2014) 

2.5 Gang-/sykkelveg – offentlig (o_SGS) (sosikode 2015) 

2.6 Annen veggrunn – grøntstruktur (o_SVG) (sosikode 2019) 

 

3. GRØNTSTRUKTUR 

3.1 Friområde – offentlig  (o_GF1-2) (sosikode 3040) 

3.2 Park – offentlig (o_GP) (sosikode 3050) 
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III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er området regulert med følgende 
hensynssoner/bestemmelsesområder: 

 

1. HENSYNSSONER/BESTEMMELSESOMRÅDE 

1.1 Hensynssone c) 540 – bevaring av grøntstruktur 

1.2 Hensynssone c) 570 – bevaring av kulturminner 

1.3 Hensynssone 410 - infrastruktursone 

 

 

IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av arealer og 
bygninger innenfor planområdet: 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1 Bolig/forretning/kontor (BKB1) 

a) Området er avsatt til bolig, forretning og kontor.  

b) Det tillates inntil 40 boenheter. 

c) Det tillates inntil 4400 kvm BRA  

d) Det tillates ikke bolig på gateplan mot Vestre gate 

e) Fasade i gateplan mot Vestre gate skal ha minimum 70% vindusareal. 

f) Maksimal byggehøyde for bebyggelse er fastsatt og angitt på plankartet. 

g) Bebyggelsen skal trappes ned mot Parkgata, maksimal gesimshøyde mot gaten er k+34,1meter. 

h) Bebyggelsen skal trappes ned mot Vestre gate med høyder tilpasset bevaringsverdig bebyggelse i 

kvartalet, maksimal gesimshøyde mot gaten er k+27,7meter. 

i) For å ivareta siktlinje mellom Kongsbakken skole og Domkirken, er maksimal gesimshøyde satt til 

k+30,9 meter på nordsiden av linjetema regulert høyde. 

j) Det tillates ikke tekniske installasjoner inntrukket fra gesimskant over angitt byggehøyde. Tekniske 

installasjoner skal tilpasses i regulert høyde. 

k) Boliger skal etableres med en stille side (Lden < 55db). Der det ikke er mulig å oppnå stille side 

skal avbøtende fasadetiltak ivareta at minimum et soverom har luftemulighet med støynivåer 

tilsvarende stille side (Lden < 55db). 

l) Balkonger og verandaer skal plasseres mot stille side. Der det ikke er mulig å oppnå stille side skal 

uteplassen skjermes slik at det oppnås støynivå lavere enn Lden < 55db). 

m) Felles uteareal og lekeplasser skal ha vegtrafikkstøy lavere enn Lden 55db. Der det ikke er mulig 

skal det etableres minimum en installasjon/konstruksjon innenfor lekeområdet med støynivå 

tilsvarende stille side (Lden < 55db)  

n) Byggegrensen sammenfaller med formålsgrensen. 
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o) Det tillates gangatkomst via o_SGT1, o_GF1 og o_SF1  

p) Det skal avsettes to overdekkete sykkelparkeringsplasser per boenhet innenfor byggeområdet eller i 

parkeringskjeller under bebyggelsen. 

q) Det skal avsettes sykkelparkeringsplasser i henhold til kommunens parkeringsnorm for forretning- 

og kontorvirksomhet innenfor byggeområdet. 

r) Det tillates parkeringskjeller under bebyggelsens plan. 

s) Det tillates inntil 40 parkeringsplasser for bil innenfor byggeområdet, det skal være 

ladningspunkter for EL-biler tilgjengelig i tilknytning til parkeringsplassene. 

t) Det tillates bilatkomst fra Vestregata over o_SF1 

u) Det tillates etablert trafo/nettstasjon innenfor bebyggelsen i byggeområdet.  

v) Det skal etablerers søppelsug som avfallsløsning for bebyggelsen. 

1.2 Bolig/forretning/kontor (BKB2) 

a) Området er avsatt til bolig, forretning og kontor.  

b) Det tillates ikke bolig på gateplan Vestre gate 

c) Det tillates inntil 1850 kvm BRA innenfor byggeområdet. 

d) Maksimal byggehøyde vil følge av bestemmelser innenfor hensynssone H570-1 og godkjennes av 

vernemyndighetene. 

e) Eksisterende bebyggelse innenfor byggeområdet er avsatt til bevaring og omfattes av hensynssone 

570-1. 

f) Det tillates bilatkomst fra Vestregata over o_SF2 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1  Veg – offentlig (o_SV)  

a) Området er avsatt til offentlig trafikkareal- vegareal med fortau. 

2.2  Kjøreveg – offentlig (o_SKV1-3)  

a) Arealene er avsatt til offentlig trafikkarealer - kjøreveg 

2.3  Fortau – offentlig (o_SF1-4)  

a) Arealene er avsatt til offentlig trafikkarealer – fortau 

2.4  Gatetun – offentlig (o_SGT1)  

a) Arealene er avsatt til offentlig trafikkarealer – gatetun 

b) Det tillates biladkomst for tilstøtende naboer i syd innenfor gatetunet 

c) Området skal sikres som offentlig gjennomgangsområde for gående. 

d) Det skal opparbeides nærlekeplass i tråd med utomhusplan datert 03.06.2016 

e) Det tillates opparbeiding av inngangsløsninger til BKB1. 

f) Det tillates etablering av uteservering på o_SGT1 for næringsvirksomhet innenfor byggeområde 

BKB1. 

 

2.5  Gatetun – offentlig (o_SGT2)  

a) Arealene er avsatt til offentlig trafikkarealer – gatetun 

b) Det tillates kjøring til og fra eiendommene i Parkgata og Håkon den Gamles gate over gatetunet.  
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c) Det skal sikres offentlig og trafikksikker gjennomgang fra o_SGT1 til o_SGS over gatetunet. 

2.5  Gang-/sykkelveg– offentlig (o_SGS)  

a) Arealene er avsatt til offentlig trafikkareal – gang-/sykkelveg. 

b) Det tillates biladkomst til tilgrensende eiendommer over trafikkarealet. 

2.6  Annen veggrunn grøntstruktur – offentlig (o_SVG)  

a) Arealene er avsatt til offentlig trafikkarealer – annen veggrunn grønt 

b) Det tillates oppføring av nødvendig støttemur, belysning og andre trafikale tilpasninger innenfor 

trafikkarealet. 

 

 

3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1  Friområde – offentlig (o_GF1) 

a) Området er avsatt til offentlig friområde 

b) Deler av friområdet omfattes av hensynssone H540-1. 

c) Det tillates ny trafo eller nettstasjon innenfor friområdet. 

d) Det tillates gangadkomst og terrengtilpasninger til bebyggelsen i BKB1 innenfor grøntområdet. 

3.2  Friområde – offentlig (o_GF2) 

a) Området er avsatt til offentlig friområde 

b) Det tillates nødvendige tilpasninger til trafikkarealer innenfor friområdet. 

c) Det tillates støttemur mot trafikkarealer innenfor friområdet. 

3.3  Park – offentlig (o_GP) 

a) Området er avsatt til offentlig parkområde. 

 

V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om hensynssoner og 
bestemmelsesområder innenfor planområdet: 

 
 

1. HENSYNSSONER 

1.1 Hensynssone c) H_540-1 Bevaring av grøntstruktur 

a) Området omfatter eksisterende almetrær innenfor hensynssonen 

b) Trærne skal hensyntas og bevares ved tiltak innenfor planområdet. 

 

 

1.2 Hensynssone c) H_570-1 Bevaring av kulturmiljø 

a) Bebyggelsen innenfor hensynssonen er vernet på grunn av sin historikk, antikvariske og 

miljømessige verdi. 

b) Istandsetting, vedlikehold og endringer av eksteriør skal skje etter antikvariske prinsipper. 

c) Før kommune treffer avgjørelse i omsøkte tiltak innenfor hensynssonen skal det innhentes uttalelse 

fra antikvariske myndigheter. 

1.3 Hensynssone H_410-1 Infrastruktursone 
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a) Det er offentlige vann- og avløpsledninger i grunnen innenfor hensynssonen. 

b) Det skal sikres tilgang til disse etter ferdigstillelse. 

c) Offentlige vann- og avløpsledninger skal hensyntas ved opparbeidelse av gatetun o_GT1 samt ved 

tiltak i tilgrensende formålssoner.  

 

VI 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende fellesbestemmelser: 

 
a) Dokumentasjonskrav: 

i. Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at rimelige skjønnhetshensyn er tatt. 
Dokumentasjonen skal vise forholdet til både det bebygde og ubebygde landskap og naboskap, og 
begrunne de valgte løsninger.  

 

ii.  Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentasjon på oppfølging av 
anbefalinger fra planens vedlagte geotekniske undersøkelse datert 06.03.2015 

 

iii.  Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentasjon på godkjente planer for vann- 
og avløpsløsninger, herunder omlegging av rørbaner, brannvann og overvannshåndtering. 
Godkjennelsesmyndighet er Tromsø kommune, Vann og avløp. 

 

iv. Det skal ved søknad om igangsettingstillatelse vedlegges utomhusplan, med utgangspunkt i planens 
vedlagte utomhusplan i 1:500, i målestokk 1:200. Utomhusplanen skal vise bebyggelse og anlegg i 
sammenheng med adkomstsituasjoner, uteoppholdsarealer, terrengbehandling, avfallshåndtering, 
sykkel- og gjesteparkering. 

 

v. Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge en Marksikringsplan som sikrer oppfølging av 
bestemmelsene tilknyttet hensynssone H 540-1 

 

vi. Ved søknad om rammetillatelse for boligbebyggelse innenfor planområdet skal tiltakshaver, med 
bakgrunn i planens vedlagte støyrapport, dokumentere støyforholdene med en støyfaglig 
detaljdimensjonering. Det skal angis nødvendige avbøtende tiltak for å overholde krav til utendørs og 
innendørs lydnivå. 

 

vii.  Det skal ved søknad om rammetillatelse for bebyggelse innenfor byggeområde BKB1 være avklart og 
godkjent løsning for krafttilkobling. Godkjennelsesmyndighet er Troms Kraft. 

 
b)  Regulert Høyde. Regulert høyde gis en fleksibilitet på +/- 1 meter i 

 horisontalplanet innenfor byggeområde BKB1.  

 

c) Universell utforming: Bygninger, uterom, trafikkanlegg og adkomst til disse skal være utformet i tråd 

med planens vedlagte utomhusplan for universell utforming, datert 02.11.2016. 

 

d) Grad av utnytting:   

i. Bruksareal beregnes uten tillegg for tenkte plan. 

ii.  Bruksareal under terreng medregnes ikke i arealregnskapet for utnyttelse. 

e) Kulturminner:   



 

Reguleringsbestemmelser for plan nr 1843 
Side 6 av 6

 

Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes kulturvernmyndighetene jf. kulturminneloven. 
 

f) Støy:  

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge og anleggsfasen skal følge søknad 
om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet 
for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være 
etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i 
anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser følge Miljøverndepartementes retningslinjer for 
behandling av luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-1442.  

 

 

 

VII 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om vilkår og rekkefølge: 

a) Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger innenfor BKB1 skal offentlig fortausareal o_SF1, rundt 
bebyggelsen være opparbeidet. 

 

b) Før det gis igangsettingstillatelser for bygninger innenfor BKB1 skal offentlig gatetun, oSGT1, være 
opparbeidet. 

 

c) Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse innenfor byggeområde BKB1 skal lekeareal i 
Kongeparken være opparbeidet i tråd med skisse for forprosjekt Lekeareal Kongeparken, datert 
01.05.2017. 

 

d) Før det kan gis brukstillatelse for bebyggelse innenfor felt BKB1 skal trapp og gangvei i forbindelse med 
Bernt Lies gate i Kongeparken oppgraderes. Det skal legges ny belegning og etableres anlegg for tining 
av snø og is. Endelig utforming avtales med Tromsø kommune, Park og vei. 

 

e) Tillatelser kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale eller på annen måte foreligger sikkerhet 
for at rekkefølgekravene vil bli oppfylt.  

 

 
 

 


