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Tromsø kommune 

 

 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 162-168 MFL. – 
PLAN 1869 
 

Dato: ……………………………………………………………………....07.11.16 

Dato for siste revisjon:……………………………………………..29.09.17 

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning   22.11.17 

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  
1.1 Boligbebyggelse – BKS 1,2,3 og 5 

1.2 Boligbebyggelse m/kombinert næringsbebyggelse, BKB  

1.3 Parkeringshus m/boder og sykkelparkering, SPH  

1.4 Renovasjonsanlegg – BRE 

1.5 Eksisterende bebyggelse, BKS4 

 

2. TRAFIKKOMRÅDE 
2.1 Veg/Atkomst, SV2  

2.2 Gangveg, SGG 1 og 2 

 

3. UTEOMRÅDE/UTEAREAL  
3.1 Uteområde/uteoppholdsareal/lekeareal, BUT  

 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 gis følgende bestemmelser om hensynssoner 

innenfor planområdet: 

 

1.HENSYNSSONE BEVARING AV KULTURMILJØ 

 

a) Bygg som bevares merket med tykt uthevd omriss av bygg, Rektor Steens gate 25, 

200/1189 og Arbeidergata 4, 200/44.  

 

IV 
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I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og 

utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet: 

 

FELLESBESTEMMELSER:  
 

a) Tilgjengelighet: Offentlige trafikkområder, lekeplasser og fellesarealer skal utformes 

iht. Miljøverndepartementets rundskriv T-5/99B tilgjengelighet for alle og TEK-10.  
 

b) Virksomhet: Områdene omfattes av sentrumsbebyggelse med alle typer 

sentrumsfunksjoner. Industri og plasskrevende næring tillates ikke. I bebyggelsen ut 

mot Storgata, Arbeidergata og Seminargata tillates boliger i 1. etasje. 

 

c) Støy. Halvparten av alle støyfølsomme rom, herav minst 1 soverom i hver boenhet, 

må vende mot stille side, ≤ Lden =55 dB. Oppholdsrom som støybelastning over Lden 

=55 dB ved mest støybelastede vindu skal ha tilstrekkelig beskyttelse (med 

solbeskyttelse, kjøling, forsert ventilasjon, mv.) til at innetemperaturen er behagelig 

ved alle temperatur- og solforhold uten at vinduene åpnes.  
Alle boenheter skal ha privat uteplass jf. Krav i kommuneplanens arealdel 2011-2022 

med støy under Lden =55 dB. Inne i bakgården kan privat uteplass. Inn mot bakgården 

kan privat uteplass skjermes med innglassing, overdekning eller lignende. Innglassing 

må kunne åpnes og skal ha tilfredsstillende ventilasjon i lukket tilstand. 

Felles oppholdsareal skal ha støybelastning ≤ Lden =55 dB. Området kan skjermes med 

vegger eller tak. Felles uteoppholdsareal (takterrasser) skal skjermes ned til Lden ≤ 55 

dB, jf. konklusjon i Swecos støyutredning datert 15.12.2015. 

Støy i bygge- og anleggsperioden skal være innenfor de ramme gitt i 

kommuneplanens arealdel 2011-2022. 

 

d) Støv: Kravene stilt i pkt. IV c) vil også evt. reduserestøvplager i boligene. 
Plassering av inntak for friskluft til bygg skal skje så langt fra støvkilden og så høyt 

som mulig. Ventilasjonsanleggene skal benytte luftfiltre i luftinntakene.  

I bygge- og anleggsperioden skal det iverksettes tiltak som begrenser støvplager for 

omgivelsene. 
 

e) Uteoppholdsareal: Som vist på uteromsplan datert 16.02.17. Samlet areal er 339 m2. 

Felles uteoppholdsareal som evt. utsettes for generende støy kan skjermes med 

levegg og tak. Tiltak skal dokumenteres ved søknad om igangsettings- tillatelse (IG). 

Senest ved søknad om IG skal det dokumenteres at fasadekonstruksjon og vinduer i 

ny bebyggelse ivaretar kravene til innendørs lydnivå iht. rammer i KPL, NS 8175 og 

TEK 10.   

 
f) Kulturminner - fornminner: Dersom det under arbeid i området kommer frem 

gjenstander eller levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses, 

og melding sendes kulturminnevern- myndigheter, jfr. Lov om kulturminnevern. 
     

g) Rammeplan for VAO: Til søknad om IG skal det foreligge godkjenning fra Tromsø 

kommune VAO om vann og avløp inkl. overvannshåndteringen i området.  Slik 

rammeplan skal utarbeides av rådgiver for VA.     
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h) Grunnforhold Det skal foreligge dokumentasjon på dette senest ved søknad om 

igangsetting av byggearbeider, slik at ivaretakelse av sikkerhet for grunnforhold ved 

utbygging og tiltak i planområdet.    
 

i) Bil- og sykkelparkering.  Det skal avsettes følgende til hver boenhet:  

 

- 1 sportsbod à minimum 5 m2 i felles bodanlegg tilknyttet felles parkeringsanlegg  

- 2 sykkelparkering i tilknytning til felles garasjeanlegg og i overbygget løsning i           

bakgård.  

                                                                                                      

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1 /1.2 Boliger og næringsbebyggelse  
 

a) Område BKS 1-5 er avsatt til boligbebyggelse. BKB er avsatt til bolig og 

næringsbebyggelse.  

b) Maks tillatt utnyttelse og høyde er påført plankart datert 01.03.17. Areal under 

bakken regnes ikke med.  

c) Innenfor planområdet kan det etableres følgende:  

 

- Det tillates etablert maksimum 14 boenheter i felt BKS1 

- Det tillates etablert maksimum 10 boenheter i felt BKS2 

- Det tillates etablert maksimum 19 boenheter og 1 næringsenhet i felt BKS3/BKB 

- Det tillates etablert boliger i felt BKS4 

- Det tillates etablert maksimum 8 boenheter i felt BKS5 

 

d) Bebyggelse skal plasseres innenfor byggelinje/formålsgrenser som vist/angitt på 

plankartet.   

e) Det tillates tekniske installasjoner over regulert kotehøyde.   

f) Det tillates parkering, boder i kjeller (under bakken) med totalt areal på 1500 m2. 

 

1.3 Garasjer/carport/parkering/boder 
 

a) Det avsettes inntil 20 p-plasser. I dette 3 felles gjesteparkeringsplasser. 2 av p-

plassene skal være avsatt HC-parkering og plasseres nærmest heis. Alle p-plasser 

skal være tilrettelagt for El-biler. Plassering og omfang av anlegget er som vist på 

plankart datert 01.03.17.   

b) Ventilasjonsanlegg for parkeringsanlegg skal plasseres slik at det ikke oppstår 

sjenerende støy for soverom og utearealer.  

 
1.4 Avfallsanlegg (BRE) 
 

a) Plasseres som vist på plankart og da som renovasjonsanlegg med underjordiske 

containere.  

 

1.5 Eksisterende bebyggelse  
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a) Som vist på plankart datert 01.03.17.  

  

2 TRAFIKKOMRÅDE 
 

2.1 Privat kjøreatkomst (f SV2) 
 

a) Plasseres som vist på plankartet.  

 

2.2 Gangatkomst (f SSG 1 og 2) 
 
a) Skal være som vist på plankart og er også gjennomgang til bakgård.  

 

 

3 UTEOMRÅDE/UTEAREAL (f BUT) 
 

3.1  Uteområdet/uteareal/lekeareal 

 

a)  Skal være som vist på plankartet datert 01.03.17 og utomhusplan datert 16.02.17. 

V 

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

rekkefølge: 

Infrastruktur og fellesarealer innenfor planområdet:  
 
Det gis ikke igangsettingstillatelse innenfor planområdet før:  

 

- Før det gis igangsettingstillatelse eller ved et trinns-byggesøknad skal det fremlegges 

dokumentasjon som angir nødvendige tiltak for støyskjerming både utendørs og 

innendørs.  

- Løsninger for VAO er godkjent av Tromsø kommune v/vann og avløp.  

 

Igangsettingstillatelse for infrastruktur og offentlige arealer og utenfor planområdet kan 

likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale, sikkerhetsstillelse, eller på annen måte 

foreligger tilstrekkelig sikkerhet for at trafikkområdene og infrastrukturanlegg er 

opparbeidet senest sammen med at byggene tas i bruk. Brukstillatelse kan i alle tilfelle ikke 

gis før kravene er oppfylt. 

 
Det gis ikke brukstillatelse innenfor planområdet før:  

 
- Utearealer er opparbeidet iht. uteromsplan datert 16.02.17. Avvik fra dette kan 

tillates mot at det stilles bankgaranti.  
- Interne atkomster/gangveger er opparbeidet, jfr. uteromsplan datert 16.02.17.  
- Løsning for renovasjon er klar til bruk.  
- Utbyggingsavtale er signert av utbygger.  
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Dokumentasjonskrav:  

 

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 Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og 

støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-1442. 

 

TotalRenovering as/OVF – Byutviklingssjefen/KK 


