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Dato: .............................................................................................................16.01.2019 
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I 

I medhold av plan og bygningslovens § 127 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 

området som er avgrenset på plankartet med reguleringsplangrense. 

 

II 

I medhold av plan og bygningslovens § 125 er området regulert til følgende arealformål: 

 

Vertikalnivå 1 (areal under terreng): 

 

A   BEBYGGELSE OG ANLEGG 

- 1801 Kombinert bebyggelse – bolig/forretning (BKB5, BKB8) 

- 1824 Næring / tjenesteyting (BKB10) 

B   SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

- 2083 Parkeringshus/-anlegg (f_SPH) 

 
Vertikalnivå 2 (på terreng): 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

- 1801 Kombinert bebyggelse – bolig/forretning (BKB1-4)  

- 1802 Kombinert bebyggelse – bolig/forretning/kontor (BKB7) 

- 1600 Uteoppholdsareal (f_BUT1-3) 

- 1162 Barnehage (BBH) 

- 1824 Næring / tjenesteyting (herunder bevertning) (BKB6) 

- 1900 Kombinert bebyggelse – Angitt bebyggelse i kombinasjon (BKB9)  

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
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- 2010 Veg (o_SV1) 

- 2012 Fortau (o_SF1-2) 

- 2013 Torg (o_ST2  (f_ST1 og f _ST3) 

- 2014 Gatetun (o_SGT1-2) 

- 2041 Kai (f_SK1, o_SK2) 

- 2080 Parkering (o_SPP) 

 
 

3. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

 

- Havneområde i sjø – offentlig (o_VHS) 

 

Vertikalnivå 3 (Tromsøbrua): 
 

1. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

- o_S Samferdselsanlegg (Tromsøbrua) 

 

III 

I medhold av plan og bygningslovens § 126, jf. § 118 tredje ledd, er det fastsatt følgende hensynssoner: 

 

 

HENSYNSSONER 

- Rekkefølgekrav infrastruktur H410 

- Båndleggingssone – Kulturminner H 730-1-3 

- Bevaring av kulturmiljø H570-1-3  

- Frisiktsone H190 1-2 

 

      IV 

I medhold av plan og bygningslovens § 127 er det gitt følgende bestemmelser om bruk og 

utforming av bygninger og arealformål i planområdet: 

 

FELLESBESTEMMELSER 

 

a) Maksimal høyde er angitt med kote på plankartet.   

b) Kote på terreng er angitt som gjennomsnittlig høyde. 

c) Det tillates ikke takoppbygg for tekniske installasjoner over regulert høyde. Overbygd tilkomst til  

takterrasser tillates inntil 6 m2 

d) Rekkverk på tak skal være tilbaketrukket med 1,5 m fra gesims. 

e) Bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan med frihøyde under 8 m. 
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f) Alle bebygde areal skal beregnes i BRA. 

g) Boligbebyggelse på nedre plan skal sikres mot innsyn fra felles gatetun. 

h) Det tillates inntil 440 boenheter innenfor planområdet. 

i) Det tillates etablert inntil 315 parkeringsplasser innenfor planområdet. 

j) Det skal etableres minimum 2 parkeringsplasser for sykkel per boenhet. 

k) Alle boenheter skal ha fasade mot sør eller vest.  

l) Det tillates ikke etablert boenheter som er ensidig vent mot nord eller nordøst med unntak av BKB2, hvor 

inntil 30 boenheter tillates ensidig vent mot nord eller nordøst uten krav til fasade mot sør eller vest. 

m) Alle boenheter over 1.etasje skal ha tilgang til balkong. 

 

Vertikalnivå 1 

Vertikalnivå 1 er areal under felles utearealer mellom bygningene og under barnehage og vist på plankart 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1 Kombinert bebyggelse – bolig/forretning (BKB5, BKB8) 

 

a) Området er avsatt til kombinert bebyggelse – bolig/forretning. 

b) Innenfor hvert av byggeområdene tillates det bygging følgende areal: 

- BKB5: Maksimalt 435 m2 BRA. 

- BKB8: Maksimalt 805 m2 BRA. 

 

1.2 Kombinert bebyggelse – næring/tjenesteyting (BKB10) 

a) Området er avsatt til næring / tjenesteyting, støttefunksjoner og lager i tilknytning til BKB6. 

b) Innenfor området tillates det bygging av 216 m2 BRA. 

 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Parkeringshus/-anlegg (f_SPH)  

 

a) Området er avsatt til privat trafikkareal – parkeringsanlegg 

b) Det tillates 7.257 m2 BRA innenfor trafikkarealet. 

c) Det tillates etablert gangsone under terreng mellom felt BKB9 og felt BKB10 

 

Vertikalnivå 2 
 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
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1.1 Kombinert bebyggelse – bolig/forretning (BKB1, BKB2, BKB3, BKB4) 
 
a) Området er avsatt til bolig- og forretningsbebyggelse inkludert bevertning (BKB1, BKB2, BKB3, 

BKB4). 

b) Innenfor hvert av byggeområdene tillates det bygging følgende areal: 

- BKB1: Maksimalt 2.600 m2 BRA, hvorav inntil 900 m2 BRA forretning/bevertning. 

- BKB2: Maksimalt 14.500 m2 BRA, hvorav inntil 2.500 m2 BRA forretning/bevertning. 

- BKB3: Maksimalt 9.500 m2 BRA, hvorav inntil 1.500 m2 BRA forretning/bevertning. 

- BKB4: Maksimalt 17.000 m2 BRA, hvorav inntil 2.200 m2 BRA forretning/bevertning. 

c) For BKB1 tillates det ikke boligbebyggelse på første etasje mot torg f_ST2. 

d) For BKB2 tillates det ikke boligbebyggelse på første etasje mot torg o_ST1. 

e) For BKB3 tillates det ikke boligbebyggelse på førsteetasje mot havnepromenaden o_SGT1. 

f) For BKB4 tillates det ikke boligbebyggelse på førsteetasje mot o_SGT1 eller f_ST2. 

 

1.2       Kombinert bebyggelse – bolig/forretning/kontor (BKB7)     

 

a) Området er avsatt til bolig-, kontor og forretningsbebyggelse inkludert bevertning innenfor eksisterende 

verneverdig bebyggelse. 

b) Det tillates etablert inntil 10 boenheter i eksisterende bygg. 

c) Det tillates ikke bolig i 1.etasje med unntak av  Skansegata 9 

d) Se for øvrig pkt 6 i kap. V under Hensynssoner, bevaring av kulturmiljø H570-3. 

 

1.3          Uteoppholdsareal (f_BUT1, f_BUT2, f_BUT3) 

 

a) Området er avsatt til uteoppholdsareal for boliger. 

b) Det tillates oppføring av mindre bygg, møblering, kunstinstalasjoner og konstruksjoner som 

vindskjerming, overdekket sykkelparkering og andre funksjoner tilpasset formålet. 

c) Universell utforming legges til grunn for utforming av utearealene. 

 

1.4        Barnehage (BBH) 

 
a) Området er avsatt til barnehage. 

b) Det tillates bygging av maksimalt 1.600 m2 BRA innenfor byggeområdet. 

c) Inntil 750 m2 BRA tillates brukt til fellesarealer for boligene. 

d) Universell utforming legges til grunn for bygget og tilhørende uteareal. Det skal være planfri adkomst til 

hovedinnganger i bygningen og til utearealene. Barnehagens uteareal skal anlegges slik at funksjons-, 

bevegelses- og/eller synshemmede barn kan ta seg frem mellom utearealets ulike soner.  

e) Inntil 700 m2 av barnehagens takflate kan regnes som felles uteareal for boliger. 

f) Det skal opparbeides minimum 25 m2 uteareal på bakkenivå per barn. Barnehagens primære uteareal skal 
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avgrenses med gjerde eller lignende. 

g) Deler av barnehagens uteareal tillates anlagt på areal avsatt til felles uteoppholdsareal, men arealet skal 

være tilgjengelig for allmennheten utenom barnehagens åpningstider.  

h) Innenfor barnehagens uteareal tillates det oppføring av mindre bygg, møblering og konstruksjoner 

tilpasset formålet. 

 

1.5        BKB9 Kombinert bebyggelse 

a) Området er avsatt til kombinerte bygg- og anleggsformål herunder forretning, kontor, 

tjenesteyting og hotellvirksomhet. 

b) Det tillates bygging av maksimalt 15.300 m2 BRA innenfor byggeområdet. 

c) 1. etasje mot Skansengata skal være tilbaketrukket med minimum 6 m. 

d) Hovedadkomst til hotell skal skje fra Skansengata. 

 
 

1.6     Næring / tjenesteyting (herunder bevertning) (BKB6) 

 

a) Området er avsatt til næring / tjenesteyting, herunder bevertning, innenfor eksisterende bebyggelse. 

b) Innenfor feltet tillates oppført ny sidefløy til eksisterende bebyggelse, som reetablerer opprinnelig 

bygningssymmetri, samt utvendig trapp som forbinder o_ST1 og f_BUT2 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

2.1 Veg (o_SV1) 

a) Området er avsatt til offentlig trafikkareal - veg. 

 

2.2 Fortau (o_SF1-2) 

a) Området er avsatt til offentlig trafikkareal – fortau. 

 

2.3 Torg (ST1-3) 

a) ST1 er avsatt til offentlig uteareal – torg. ST2-3 er avsatt til fellestorg. 

b) Torgene skal utformes med prioritering av myke trafikanter, men det tillates kjøring for 

utrykningskjøretøy, nyttekjøretøy og varelevering. 

c) Det skal etableres egne arealer for sykkelparkering innenfor området. 

d) Det tillates etablert gangbroforbindelse mellom o_ST1 og o_ST3. Denne skal utformes slik at den 

ikke dominerer slippanlegget, og med en materialitet som samspiller med slippene. Dette innebærer en 

mest mulig åpen utforming, og maksimal bredde på gangbroen er 3 meter. 

e) Utenfor BKB1 tillates oppsett av tranparente, og ikke faste levegger med en maksimal høyde på 1,8 m 

knyttet til uteservering, maksimalt 3 m utenfor formålsgrensene mot o_ST1 og langs sørvestre hjørne 
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mot f_ST2, som anvist på uteromsplanen datert 07.01.2019 

f) Utenfor BKB 2-3 tillates oppsett av tranparente, og ikke faste, levegger med en maksimal høyde på 

1,8 m knyttet til uteservering, maksimalt 3 m utenfor formålsgrensene mot o_ST1. 

g) Utenfor BKB6 tillates oppsett av transparente, og ikke faste levegger knyttet til uteservering, 

maksimalt 5 m utenfor formålsgrensene langs sør-vestre fasade, mot torget på o_ST1.  Maks høyde 

1,8m.  

h) På ST1-2 tillates ikke takoverbygg knyttet til uteservering 

i) Utenfor BKB9 tillates oppsett av tranparente, og ikke faste levegger knyttet til uteservering, 

maksimalt 5 m utenfor formålsgrensene langs sør-vestre fasade, mot torget på f_ST2.  Maks høyde 

1,8m.  

j) Utforming av arealene skal følge prinsippene i uteromsplan datert 07.01.2019. 

k) Kunstinstallasjoner og byromsmøblering tillates etablert, så fremt de ikke er til hinder i siktsonen. 

l) Det skal etableres trappeanlegg med snøtiningsanlegg mellom f_ST2 og o_ST1. Oppvarmingen 

gjelder gangarealer 

 

2.4 Gatetun (o_SGT1, o_SGT2) 

a) Området er avsatt til offentlig samferdselsareal – gatetun. 

b) Gatetun skal utformes med prioritering av myke trafikanter og syklister, men det tillates begrenset 

kjøring for nyttekjøretøy, varelevering og utrykning. 

c) Det skal etableres egne arealer for sykkelparkering innenfor området. 

d) Det skal via f_SGT1 til enhver tid være adkomst til Nordsjetéen. Kjøreadomst skal begrenses. 

e) Utforming av arealene skal følge prinsippene i uteromsplan datert 07.01.2019. 

 

2.5          Kai (f_SK1 og o_SK2) 

a) f_ SK1 er avsatt til samferdselsanlegg – privat kai. 

b) Innenfor f_SK1 tillates etablert snøtipp langs kaifront, sørøst. 

c) o_SK2 er molo for indre havn med gangareal 

 

2.7          o_SPP Parkeringsplass  

a) Området er avsatt til offentlig parkeringsplass. 

b) Det tillates etablert inntil 10 parkeringsplasser innenfor området. 

 
 

4. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

4.1 Havneområde i sjø (VHS) 

 

a) Området er avsatt til havneområde i sjø inkludert småbåthavn. 

b) Det tillates etablering av utendørs badeanlegg  
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Vertikalnivå 3 
 

1. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

1.1          o_S Samferdselsanlegg (Tromsøbrua) 

a) Området er avsatt til samferdselsanlegg (Tromsøbrua) 

b) Det tillates ingen endringer i bruas konstruksjoner, materialer eller kjørebaneinndeling. 

 

 

      V 

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

bestemmelsesområder innenfor planområdet: 

 

HENSYNSSONER  

1. Hensynssone med rekkefølgekrav infrastruktur H410 

a)    Området omfatter sikringssone for offentlig samferdselsinfrastruktur innenfor planområdet. 

b)     Området og brufundamenter skal hensyn tas ved byggearbeider i tilgrensende bygg- og anleggsområder. 

2. Båndleggingssone – Kulturminner H 730-1-2 

a) Området er båndlagt etter FOR 2008-0417 nr. 364. Forskrift om fredning av bruer i Statens vegvesens 

eie. 

b) Det tillates ikke inngrep eller endringer i bruas fundament, vegbane eller konstruksjoner uten tillatelse 

fra Statens vegvesen og vernemyndigheter. 

 

3. Båndleggingssone – Kulturminner H 730-3 

a) Området er båndlagt som automatisk fredet kulturminne etter kulturminneloven 1978, jfr. § 4. 

b) Alle inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet er 

ulovlig uten tillatelse etter kulturminneloven. 

c) Søknad om tiltak innenfor området skal oversendes rette antikvariske myndighet, for tiden 

Riksantikvaren, i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt. 

 

4. Bevaring av kulturmiljø H570-1 

- Slippene har vært en sentral del av driften på Skipsverftet. Bevaring av slippene mellom Skansen og det nye 

torget skal bidra til å danne en historisk kontinuitet i området, og det skal være mulig å lese den opprinnelige 

funksjonen både når det gjelder slipp og slippvogner. 

a) Det er ikke tillatt å fjerne slippene eller slippvognene uten etter avtale med lokal vernemyndighet. 

b) Det er ikke tillatt å dekke til eller overbygge slippvognene uten avtale med lokal vernemyndighet. 

 

5. Bevaring av kulturmiljø H570-2 

Intensjonen med hensynssonen er gjennom bevaring og restaurering av maskinhallens struktur og interiør å 
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videreføre kulturmiljøet knyttet til Skipsverftes historie.  

a) Bygningen tillates ikke revet. 

b) Bygningenes interiør skal i størst mulig grad bevares. Til interiør hører konstruksjon, arkitektonisk 

uttrykk og detaljering, volum, materialbruk og bygningsdeler. 

c) Byggtekniske konstruksjoner og klimaskall legges på utsiden. 

d) Ved restaurering eller reparasjon skal opprinnelige/eldre materialer og elementer gjenbrukes og bevares. 

e) Bygningens skal kunne tilpasses ny bruk., herunder etablering mesaninetasje innenfor eksisterende 

bygningsstruktur. 

 

6. Bevaring av kulturmiljø H570-3 

Intensjonen med hensynssonen er bevaring av bygningsrekke med trebygninger mot Skansegaten 

a) Eksisterende bygninger tillates ikke revet, fjernet, påbygget eller tilbygget.  

b) Bygningenes eksteriør og bærende konstruksjoner skal bevares uendret eller føres tilbake til 

opprinnelig/eldre utførelse i tråd med dokumentasjon og etter at det er utført kulturminnefaglig 

vurdering.  

c) Mindre endringer kan unntaksvis tillates etter vurdering, dersom det ikke går på bekostning av byggets 

kulturminnefaglige og estetiske verdier. 

d) Der eldre elementer er gått tapt skal opprinnelig uttrykk og kvalitet med hensyn til utforming, 

materialbruk, farger og utførelse videreføres. Dersom bevaringsverdig  bebyggelse går tapt på grunn av 

brann eller annen uopprettelig skade, tillates det oppført bebyggelse med samme plassering, dimensjoner, 

høyder, hovedform og med en fasadeutforming som er tilpasset kulturmiljøet. 

e) Reparasjoner, endringer og større vedlikeholdsarbeider på bygninger og uteareal som berører 

kulturminneverdiene skal utføres i samråd med kulturminnemyndigheten. Alle tilsvarende 

søknadspliktige tiltak skal forelegges kulturminnemyndigheten for uttalelse før vedtak fattes. Sammen 

med søknad om tiltak skal det foreligge dokumentasjon av eksisterende og eldre situasjon, begrunnelse 

for tiltaket og beskrivelse av hvordan vernehensynene er ivaretatt. 

 

 

7. Frisiktsone  H190 1-2- 

a) Det tillates ikke etablert faste bygningsmessige konstruksjoner med høyde større enn 1,8 m i siktsonen. 

b) Verneverdig bygg innenfor felt BKB6 tillates opprettholdt. 

 
 

 

VI 

 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende fellesbestemmelser: 
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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. Ved utforming av bebyggelsen i BKB1 skal det tas særlig hensyn til 

den verneverdige bebyggelse i felt BKB7. Se særskiltkrav til for BKB9 i kap. VII punkt k). 

ii. Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge godkjenning fra Statens Vegvesen for tiltak i grunn 

som kan berøre bruas stabilitet. 

iii. Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at innvendig støynivå for boliger og hotell samt 

uteoppholds- og lekearealer er i henhold til kommunedelplanens bestemmelser. Retningslinje T-1442 

for behandling av støy i arealplanleggingen skal være veiledende. I henhold til støyutredning datert 

18.01.18, skal følgende kunne dokumenteres: 

 

a) Det tillates å oppføre boliger i rød og gul støysone. Boliger skal være gjennomgående og ha minst ett 

soverom eller oppholdsrom med vindu mot utendørs støynivå høyst Lden<55dB. Stille side utenfor 

vindu kan f.eks oppnås med lufting ut mot innglasset balkong/veranda e.l. 
b) Tiltak for solavskjerming eller kjøling må iverksettes dersom naturlig lufting bare kan skje mot 

støyutsatt side. 

c) Det stilles krav til mekanisk balansert ventilasjon i alle støyfølsomme rom som ikke kan luftes mot 

stille side. 

d) For boliger med terrasse eller balkong skal maksimalt støynivå være Lden<55dB. Privat uteplass kan 

lages som innglasset balkong dersom dette er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende støynivå. 

e) Felles uteareal for lek og opphold skal ha støynivå høyst Lden<55dB  

f) Solavskjerming eller tilsvarende skal etableres for soverom med høyere utendørs støynivå enn 

Lden<55dB 

g) Støyskjerming eller tilsvarende skal etableres for å oppnå boliger med stille side og privat uteplass 

med høyeste støynivå Lden<55dB 

h) Bebyggelsen/byggverket skal fungere som støyskjerm mot støykilder slik at det oppnår 
tilfredsstillende støyforhold innendørs og på uteoppholdsarealene. 

i) Støy fra bygge- og anleggsarbeid skal følge anbefalinger i T-1442:2016 kapittel 4 og 

støygrenser i nevnte kapittel gjøres gjeldende og skal ligge til grunn for gjennomføring av bygge-  

og anleggsarbeider. Entreprenør skal før oppstart av byggearbeider utarbeide prognoser for støy for  

planlagte arbeider, kunne gjøre rede for eventuelle planlagte avbøtende tiltak og ved behov  

informere naboer om eventuelle overskridelser og hvordan anbefalinger i T-1442 følges opp. 

  

iv. Ved rammesøknad skal det ved boligformål dokumenteres at lokal luftkvalitet ivaretas i samsvar med 
retningslinjene for behandling av luftkvalitet (T-1520), herunder behovet for evt. avbøtende tiltak i 

henhold til støytredning datert 25.05.18. 

v. Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge godkjenning fra forurensningsmyndighet og godkjent 
miljøsaneringsplan for sikring og behandling av forurenset masse på land og sedimenter i sjøgrunn. 

Forurensningsmyndighet på land er Troms ø kommune og til sjøs Fylkesmannen i Troms. 

vi. Ved rammesøknad for nye boliger skal det fremlegges en dokumentasjon på at det er tilfredsstillende 
elevkapasitet på nærmeste skole. 

vii. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal behovet for sikringstiltak langs sjø være vurdert, og aktuelle 
tiltak være beskrevet. 

viii. Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres hvordan tiltaket er prosjektert etter 

Miljøverndepartementets veileder for havnivåstigning. (Bjerknesrapporten 2009) 

ix. Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges utomhusplan i målestokk 1:200. Utomhusplanen skal 
som et minimum vise byggenes plassering, lekeplasser, uteoppholdsløsninger, sykkelparkering, 

søppelhåndtering, beplantning overflatebehandling og adkomstløsninger innenfor planområdet, herunder 

utomhusanlegg for barnehagen. Utomhusplanen utarbeides med bakgrunn i planens vedlagte 

utomhusplan datert datert 07.01.2019 og være godkjent før det gis igangsettingstillatelse. 

x. Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges en plan som viser tilgjengelighet for 
bevegelseshemmede 
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b) Byggegrense: Der byggegrensen ikke vises på plankartet sammenfaller den med formålsgrensen. 

 

c) Støy: Støy i bygge- og anleggsperioden skal være innenfor rammene gitt i kommuneplanens arealdel. 

 

d) Parkeringsplasser: 20 % av parkeringsplassene skal ha ladepunkt for el-bil. 

 
e) Riggplan: Det kan ikke gis igangsettingstillatelse før det foreligger 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 anleggsarbeidet 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. 

 

 

VII 

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

 

a) Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger i området BKB2 skal arealet avsatt til Torg (o_ST1) 
være opparbeidet. 

b) Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger innenfor planområdet skal offentlig kjøreveg o_SV1 og 
o_SGT2 være opparbeidet. Dette gjelder ikke for verneverdige og eksisterende bygninger innenfor 

byggeområde BKB7. 

c) Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger i BKB1 skal uteoppholdsarealet f_BUT1 være 
opparbeidet. 

d) Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger i området BKB4 skal uteoppholdsarealet f_BUT2 være 

opparbeidet. 

e) Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger i områdene BKB3 skal o_SGT1 og uteoppholdsareal 

f_BUT3 være opparbeidet. 

f) Før det gis igangsettingstillatelse til bolig nummer 201 skal barnehage være etablert innenfor 
byggeområde BBH. 

g) Atkomst til Nordsjetéen skal til enhver tid være tilgjengelig. 

h) Det gis ikke igangsettingstillatelse for bygg og anlegg (inkludert parkeringsplasser) innenfor 
planområdet før adkomstvegen fra verftstomta til krysset i Hansjordnesbukta er regulert og etablert. 

i) Før det gis igangsettelsestillatelse for tiltak som kommer i berøring med sjøgrunn og fjæresone skal det 

utføres grunnundersøkelser og fremlegges evt. tiltak som sikrer at fyllinger i sjøen er stabile både i 

fyllings- og permanentfasen. Før det igangsettes utfylling i sjø skal det foreligge tillatelse fra 
Fylkesmannen. 

Ved detaljprosjektering av bygg og anlegg som kan påvirke brufundamentene, og før kommunen 

godkjenner slike tiltak, skal Statens vegvesen godkjenne grunnundersøkelser, dokumentasjon og 

kontrollrapporter, slik at de kan vurdere hvorvidt tiltakene kan skade eller påvirke brufundamentene. 

Tiltakene er plassert i høyeste konsekvensklasse og dermed underlagt tredjepartskontroll før det gis 
igangsettelsestillatelse for nevnte tiltak. 
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j) Igangsettingstillatelser kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale og garanti eller på annen 
måte foreligger sikkerhet for at rekkefølgekravene vil bli oppfylt. Brukstillatelse kan ikke gis før 

kravene er oppfylt. 

 
k) For å sikre tilfredsstillende estetisk utforming og skjønnhetshensyn både i seg selv og i forhold til 

omgivelsene, kreves at minimum tre prinsipielt forskjellige utformingskonsept skal være utredet som 

grunnlag for endelig byggetillatelse på BKB9. Vurdering av utformingskonseptene skal fremlegges for 

Byutvikling, miljø- og transportkomiteen før det kan gis igangsettelsestillatelse.  

 

l) Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak i grunnen nærmere enn 40 m fra det automatisk freda 

festningsanlegget på Skansen, må saken oversendes regional kulturminnemyndighet for klarering om 

behov for arkeologisk overvåking av tiltak.                      

 


