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REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1870 

   Detaljreguleringsplan for kvartalet Storgata-Bispegata-Grønnegata-Skanckesmuget 

 
 
Dato: .................................................................................................. 21.04.17 

Dato for siste revisjon: ........................................................................ 08.10.17 

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ............................ 22.11.17 

 

 

I 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 

som er avgrenset på plankartet med reguleringsplangrense. 

 
 

 

II 

 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5, 1 og 2 er området regulert til følgende arealformål: 

 

1.       BEBYGGELSE OG ANLEGG  
1.1  Forretninger (sosi 1150) BF1  
1.2  Sykkelparkering/renovasjonsanlegg (sosi 1800) BKB9  

1.3  Bolig/forretning/kontor (sosi 1802) BKB1 – BKB7 

1.4  Bolig/tjenesteyting (sosi 1803) BKB8 
1.5 Uteopphold/adkomst (sosi 1600) f_BUT1 

 

 

2.      SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
2.1    Veg (sosi 2010) o_SKV1-f_SKV2  

2.2    Gågate (sosi 2016) o_SGG1 
 

 

 

    III 

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

reguleringsplanen: 

1. HENSYNSSONER 

Bevaring kulturmiljø H570_1 og H570_2 
Kulturmiljøet i kvartalet skal bevares fordi det både har arkitektonisk og byhistorisk betydning. 
Kvartalets form har røtter tilbake til den tidligste fasen av bydannelsen omkring 1800. 

Bebyggelsesstruktur, bebyggelsens form og bruk er i grove trekk uforandret siden begynnelsen av 

1900-tallet. Den historiske lesbarheten er bemerkelsesverdig og formidlingspotensialet er stort. Det 

bevaringsverdige kulturmiljøet består av 6 enkeltbygninger markert med sort konturstrek på 
reguleringsplankartet samt bygningsmiljøet på eiendommen 200/1566 (Storgata 110). 
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Ved vurdering av tiltak skal følgende kulturminneverdier vektlegges: 

 

Storgata 110 (BKB2): Bygningen skal bevares på grunn av sin byhistoriske og arkitektoniske 
betydning som representant for den eldste bebyggelsen i byen og som byens første bispegård. 

 

Storgata 108 (BKB3): Bygningen skal bevares på grunn av sin arkitektoniske betydning som eksempel 
på jugendarkitektur utført av murmester Theodor Amundsen. 

Storgata 106 (BKB4): Bygningen skal bevares på grunn av sin byhistoriske betydning som 

forretningsgård der blant annet Knut Hamsuns første roman ble utgitt. 

Storgata 104 (BKB5): Bygningen skal bevares på grunn av sin byhistoriske betydning som bakeri i 
over 150 år og kontor for psykiater og forfatter Borghild Krane. 

Grønnegata 99 (BF1): Bygningen skal bevares på grunn av sin byhistoriske betydning som vaskeri og 

renseri i nærmere 100 år.  

Grønnegata 97 (BKB8): Bygningen skal bevares på grunn av sin arkitektoniske og byhistoriske 

betydning som representant for jugendstil og Frelsesarmeens tilstedeværelse på eiendommen siden 

1894. 

 

Bestemmelser for hensynssonene: 

1.1. Bygninger med sort konturstrek i reguleringskartet kan ikke rives. Endringer av bygningens form 

og fasader tillates kun når dette er en tilbakeføring til et tidligere utseende om ikke annet er 
spesifisert i bestemmelsene for den enkelte bygning.  

1.2. Tilbakeføring skal prosjekteres på grunnlag av historisk dokumentasjon. Slik dokumentasjon kan 

bestå av originale tegninger og beskrivelser, historiske fotografier og fysiske spor i bygningen. 
Det skal gjøres fargeanalyser av opprinnelig utvending kledning der dette finnes. 

1.3. Søknad om rammetillatelse for tilbakeføring til et tidligere utseende skal inneholde 

dokumentasjon av dagens tilstand og redegjørelse for hvordan dette ligger til grunn for 

prosjekteringen av tiltak. Redegjørelsen må inneholde beskrivelse og begrunnelse for valg av 
arkitektonisk form på detaljnivå, materialer (inkluderer både synlige og skjulte løsninger som 

bærekonstruksjoner og isolasjon) og utvendige farger. 

1.4. Tilleggsisolering og andre tiltak mot kulde og støy må skje innvendig. 

1.5. Ved utskifting av utvendig trekledning skal dette erstattes med høvlet panel. 

1.6. BKB2: Ved utskifting av taktekke skal ensfarget rød enkeltkrum teglstein eller skiferstein 

benyttes. Uthusbebyggelsen tillates ombygd til boligformål under forutsetning av at 
bebyggelsen tydelig underordnes hovedhuset i volum og arkitektonisk uttrykk. 

Uthusbebyggelsen skal ha pulttak. Det lille næringslokalet mot grensen til Storgata 108 

opprettholdes på ett plan som i dag for å sikre frie gavlvegger på nr. 108 og nr. 110. 

1.7. BKB3: Fasader inkludert taktekke av skifer skal bevares. Etasjeskiller bevares.                                                         

1.8. BKB5: På takflaten mot Storgata tillates det ett kobbhus som skal ha saltak, og ha en utforming 

tilpasset det historiske miljøet. På gateplan kan bygningen ha glassfelt med preg av 

samtidsarkitektur både mot Storgata og Skanckesmuget. Dette forutsetter en høy kvalitet i 
overgangen til de øvrige bygningsdelene og tilpasning til bygningsmiljøet som helhet. Ved 

utskifting av taktekke skal det brukes ensfarget rød enkelkrum teglstein. 

1.7 BKB8: Det tillates ikke ytterligere senkning av takhøyden i forsamlingssalen på hovedplanet i 
nordfløyen. Det tillates ikke heving av gulvet i salen unntatt ved justeringer som følge av 

forsterkninger av bærekonstruksjonen. Ved utskifting av taktekke skal skiferstein benyttes.  

1.8 BF1: Ved utskifting av taktekke skal ensfarget rød enkeltkrum teglstein benyttes. 
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IV                                                                                                               
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 er det gitt følgende bestemmelser om bruk og utforming 

av bygninger og arealformål i planområdet: 

FELLESBESTEMMELSER    

 

a. Kulturminner                                                                                                                             
Dersom det under arbeid i området kommer frem gjenstander eller levninger som viser eldre 

aktivitet i området, skal arbeidet stanses, og melding sendes kulturminnemyndighetene, jf. 

Kulturminneloven. 

 

b. Virksomhet  

Områdene omfattes av sentrumsbebyggelse med alle typer sentrumsfunksjoner. Industri og 

plasskrevende næring tillates ikke. I bebyggelsen ut mot Storgata, Grønnegata og Bispegata og 

Skanckesmuget tillates ikke boliger i 1. etasje. 

 

c. Estetikk 

Bygninger og anlegg skal prosjekteres og utføres med hensyn til gode visuelle kvaliteter i 

bymiljøet. Ved nybygg og endringer skal dokumentasjonen vise hvordan volum, form, høyde, 

materialbruk og farge er tilpasset det bevaringsverdige bygningsmiljøet spesielt og den urbane 

sammenhengen generelt. 

 

d. Støy 

I bygge- og anleggsperioden skal støyforhold være innenfor rammene gitt i bestemmelsene i 

gjeldende kommuneplan. 

 

I leiligheter som er utsatt for trafikkstøy, skal det være en stille side for min. 1 soverom og private 
uteplasser, jfr. krav i KPA 2011-2022. Inn mot bakgård kan private uteoppholdsplasser skjermes 

ved innglassing, overdekning el. 

 

e. Avfallshåndtering  
I tilknytning til ny bebyggelse i kvartalet skal det etableres søppelsuganlegg med tilkobling til 

dokkingstasjon Storgata. Nedkast skal fremgår av utomhusplan datert 27.02.17. 
 

f. Sykkelparkering 

 For ny bebyggelse skal det avsettes pr. boenhet: 2 p-plasser for sykler under tak. For 

næringsareal: 0,1 sykkelplass pr. 100 m2.  Plasseringen er vist på utomhusplanen.   

g. Tilgjengelighet 
Offentlige trafikkområder, adkomster, lekeplasser og fellesarealer skal utformes ihht prinsipper 

om universell utforming.             

 

BESTEMMELSESOMRÅDER 

Bestemmelsesområde #1  
På plan 1 under areal som er avsatt til uteopphold/adkomst, tillates etablert boder og tekniske rom 

i tilknytning til bebyggelsen. På deler av arealet tillates etablert næring/ forretning i kombinasjon 
med virksomheten mot Storgata.   
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1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1 Forretning BF1 

a) Felt BF1 er avsatt til forretning. 

b) Der det ikke er angitt byggegrense gjelder formålsgrensen som byggegrense. 

 

1.2 Sykkelparkering/renovasjonsanlegg BKB9 

a) Felt BKB9 er avsatt til sykkelparkering i kombinasjon med søppelsuganlegg. Her tillates 
nedgravd 2 tanker som skal kobles til ekstern dockingstasjon i Storgata. Søppelsuganlegget 

skal dimensjoneres for ny- og etablert bebyggelse i kvartalet. Søppelnedkast plasseres i tråd 
med utomhusplan datert 27.02.2017. 

b) Der det ikke er angitt byggegrense gjelder formålsgrensen som byggegrensen.  

c) Bygningen tillates oppført med en gesimshøyde på inntil 3 meter. I tillegg tillates takterrasse 
med rekkverk. Ny bebyggelse skal utformes som et moderne bygg, tilpasset tradisjonell 

bakgårdsbebyggelse og underordnet tilstøtende hovedhus i Storgata 104.  Maks BYA og 

tillatt høyde er påført plankartet.  

 

1.3 Boliger/forretning/kontor BKB1–BKB5 

a) Felt BKB1-BKB5 er avsatt til boligbebyggelse i kombinasjon med forretning og kontor.  

 

b) Der det ikke er angitt byggegrense gjelder formålsgrensen som byggegrense. 

 
c)  Maks tillatt BYA og høyde er påført plankartet.  

 

d) Innenfor planområdet kan det etableres boenheter fordelt på følgende areal (se også oversikt 

i planbeskrivelsen):  

 Det tillates maksimum 8 boenheter i felt BKB1. 

 Det tillates maksimum 8 boenheter i felt BKB2   

 Det tillates maksimum 4 boenheter i felt BKB3 

 Det tillates maksimum 5 boenheter i felt BKB4 

 Det tillates maksimum 4 boenheter i felt BKB5. 

   

1.4   Boliger/forretning/kontor BKB6 

a) Felt BKB6 er avsatt til boligbebyggelse i mulig kombinasjon med forretning og kontor. 
 

b) Innenfor BKB6 tillates riving av eksisterende bebyggelse.  

c) Der det ikke er angitt byggegrense gjelder formålsgrensen som byggegrense.   

 

d) Bebyggelsen skal føres opp med maks høyde og maks tillatt BYA som er angitt på 

plankartet.  

 
e) Bebyggelsens utforming og visuelle uttrykk skal være tilpasset den bevaringsverdige 

bebyggelsen i kvartalet og ha pulttak.  

 
f) Det tillates å etablere maksimum 6 boenheter. 
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g) Alle leiligheter skal ha private uteplasser på minst 4 m2. 

 

h) Private uteplasser tillates plassert maks 1 meter over byggegrense mot annet formål.  
 

i) På deler av plan 1 (nedgravd) tillates etablert næring/forretning i kombinasjon med 

virksomheten mot Storgata. Industri og plasskrevende næring tillates ikke.                            
Maks andel næring er vist i tabell i planbeskrivelsen.  

   

1.5   Boliger/forretning/kontor BKB7  

a) Felt BKB7 er avsatt til boligbebyggelse i kombinasjon med forretning og kontor. 

b) Innenfor BKB7 tillates riving av eksisterende bebyggelse. 

c) Der det ikke er angitt byggegrense gjelder formålsgrensen som byggegrense.                    

d) Maks tillatt BYA og maks høyde (kote +C) er påført plankartet.  

e) Det tillates etablert maksimum 20 boenheter i felt BKB7.  

f) Det tillates nødvendige bygningsdeler for tekniske installasjoner inntrukket fra gesimskant 

som heisoverbygg, trapperom og tekniske rom over regulert maks. byggehøyde. Tekniske 
installasjoner skal kles inn og gis en utforming i tråd med fasadens form og materialbruk. 

g) Det tillates felles takterrasser. På takterrasser tillates skjermvegger med høyde inntil 1,8 m og 

rekkverk med høyde inntil 1,2 m over angitte byggehøyder når tilbaketrukket fra gesims. 

h) Utvendig kledning, bygningsdetaljer og fargebruk skal uttrykke en dempet samtidsarkitektur.  

i) Mot vest tillates utkraget balkong fra plan 2 og oppover med inntil 0,5 meter over annet 

formål: f_SKV2 slik vist på plankartet. Det må være minst 4,8 meter fri høyde fra veiformål 

til utkragende bygningsdel. 

j) Alle leiligheter skal ha private uteplasser på minst 4 m2, med unntak av leiligheter på plan 2. 

k) Private uteplasser tillates plassert 1 meter over byggegrense mot annet formål. 

l) På deler av plan 1 (delvis nedgravd) tillates kun forretning/kontor. På plan 2 tillates 

forretning/kontor/bolig.  

 

1.6   Bolig/tjenesteyting BKB8 

a) Felt BKB8 er avsatt til boligbebyggelse i kombinasjon med tjenesteyting – inklusiv             

forsamlingslokale. 

b) Maks tillatt BYA og maks høyde (kote +C) er påført plankartet.  

c) Det tillates etablert maksimum 8 boenheter i felt BKB8. 

                       

d) Det tillates etablert tjenesteyting (inkl næring/forretning) på plan 2 og 3.  
 

e) Grønnegata 97 er i bruk som forsamlingslokale og bolig. Ved endret bruk skal garasje og 

parkeringsplasser i bakgården revurderes. Føringer i sentrumsplanen legges til grunn for 
sykkelparkering i bakgården og parkeringsdekning forutsettes i hht KPA 2017-2026. 

 

1.5  Utomhusareal f_BUT1 

a) Området er avsatt til areal for felles uteopphold og adkomst til boligene. Området skal 

opparbeides som grøntareal i tråd med utomhusplan, datert 27.02.17.  
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b) Gangveien tilrettelegges for universell bruk (maks terrengstigning ca. 1:20)                      

2  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
   

2.1   Veg o_SKV 1 – f_SKV2     

a) Felt o_SKV 1 er offentlig vei. Innenfor formålet skal det tilrettelegges for trygg ferdsel for 

gående i tråd med gjeldende kommunalteknisk norm og helhetlige gatebruksplaner.  

b) Felt f_SKV 1 er privat kjørevei. Retten til adkomst er en privat avtale. 

 

2.2   Gågate o_SGG 

   Felt o_SGG er avsatt til offentlig gågate. Den delen av Skanckesmuget som inngår i   

          planområdet skal oppgraderes ihht Utomhusplan, datert 27.02.17. Materialer til belegning og     
          belysningsløsninger skal godkjennes av seksjon for Byutvikling ved Park og veg.   

 

2.3    Gatevarmeanlegg i Skanckesmuget 
          Den delen av o_SKV1 som er i Skanckesmuget og o_SSG skal ha varmeanlegg. 

2.3 Parkeringslomme ved Grønnegata 99 forutsetter vaskeridrift i bygningen. Ved endret bruk av     

eiendommen kan parkeringslommen fjernes av Tromsø kommune.  
 

 

V 
 

  I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 pkt. 10 gis følgende bestemmelser om vilkår og   

  rekkefølge: 

 

  REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR:  

 
   Vilkår for gjennomføring av bestemte tiltak. 

a) Infrastruktur og felles arealer innenfor planområdet: 

      Det gis ikke igangsettingstillatelse for innenfor BKB6 og BKB7 før:  

- Skanckesmuget er opparbeidet i hht utomhusplanen datert 27.02.2017 og bestemmelsene.  

- løsninger for vann- og avløp inkl. håndtering av overflatevann er opparbeidet  i tråd med godkjent     

  VAO-rammeplan. Rammeplan skal godkjennes av Vann- og avløpsetaten, Tromsø kommune. 
- løsninger for avfallhåndtering er opparbeidet. 

 

    Igangsettingstillatelse kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale, sikkerhetsstillelse, eller  
    på annen måte foreligger tilstrekkelig sikkerhet for at dette er opparbeidet senest samtidig med at          

    byggene tas i bruk. Brukstillatelse kan i alle tilfelle ikke gis før kravene er oppfylt. 

 

b) Dokumentasjonskrav 

- Det skal ved søknad om igangsettingstillatelse vedlegges en riggplan som viser maskiner og 

annet utstyr, områder for lagerbrakker, plassering av eventuell brakkerigg, samt oversikt over 

ferdselsveier, transportveier og områder for lasting og lossing. 

- Det skal ved søknad om igangsettingstillatelse vedlegges en plan for beskyttelse av 

omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen. 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 
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luftkvalitets- og støygrenser følge Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av 

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

- Det skal ved søknad om brukstillatelse eller ferdigattest vedlegges følgende dokumentasjon:  

1) Ved innvendig avdekking av konstruksjoner (stripping) av bygninger innenfor 

hensynssone H570_1-2 skal de opprinnelige konstruksjonene og opprinnelige vindus- og 

døråpningene fotodokumenteres.  

2) Det skal samtidig utføres dendrokronologisk analyse for å fastslå alder på tømmer i 

opprinnelig konstruksjon i bygningene BKB2-5 og BF1.  


