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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTREGATA 
2-18 OG PARKGATA 1-13 – HOTELL, BOLIG OG KOMBINERT FORMÅL 
 

 

Dato: .............................................................................................. 02.03.09 

Dato for siste revisjon: .................................................................. 28.09.09 

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:..................... 24.02.10 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 

området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 25 er området regulert til følgende formål: 

 

1. BYGGEOMRÅDER  
1.1 Konsentrert småhusbebyggelse  

1.2 Hotell med tilhørende anlegg  

1.3 Bolig/ Forretning/ Kontor  

 

 

3. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER  
3.1 Gate med fortau  

 

4. FRIOMRÅDER  
4.1. Park  

4.2 Annet friområde 

 



6. SPESIALOMRÅDER  
6.1 Bevaring av bygninger  

 

 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming 

av arealer og bygninger innenfor planområdet: 

 

1. BYGGEOMRÅDER 

1.1. Konsentrert småhusbebyggelse 

a) Området er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse. 

b) Innenfor området kan det etableres inntil 29 boenheter, fordelt på følgende eiendommer. 

Gnr 200/ Bnr 942: 5 boenheter 

Gnr 200/ Bnr 940: 5 boenheter 

Gnr 200/ Bnr 938: 3 boenheter 

Gnr 200/ Bnr 936: 3 boenheter 

Gnr 200/ Bnr 934: 5 boenheter 

Gnr 200/ Bnr 932: 5 boenheter 

Gnr 200/ Bnr 930: 3 boenheter 

c) Tomteutnyttelse tillates til %-BYA=60% 

d) Bebyggelsen kan ha maksimal gesimshøyde kote +30,0 meter og maksimal mønehøyde kote 

+34,0 meter. Ved beregning av gesimshøyder på hus med skrått tak, skal ikke takopplett eller 

arker regnes med, forutsatt at fasadelengden på takopplettet eller arken er mindre eller lik 1/3 av 

fasadelengden på huset. Ved beregning av fasadelengde på huset, skal ikke lengden av 

eventuelle tilbygg regnes med. 

e) Bebyggelsen skal ha saltak med møneretningen vinkelrett på Parkgata. 

f) Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrense angitt på plankartet. Bebyggelsen skal mot vest 

plasseres i formålsgrensen (tvungen byggelinje). 

g) Bygningene skal tilpasses tomtas topografi. Terrenginngrep ved bygging skal avgrenses så langt 

det er mulig. 

h) Innenfor byggeområdet skal det etableres minimum 15 m
2
 felles uteareal pr. boenhet, av dette skal 

minimum 7 m
2
 være privat uteareal i direkte tilknytning til hver boenhet. 

 

1.2. Hotell med tilhørende anlegg 

a) Området er avsatt til hotell med tilhørende anlegg. 

b) Maksimal tomteutnyttelse er %-BRA= 350% 

c) Bebyggelsen kan ha maksimal gesimshøyde som vist på plankartet. Bebyggelsen skal ha flate tak. 



d) Mot bakgården skal bebyggelsen i 1. etasje ha byggegrense samsvarende med formålsgrensen 

(nabogrensen) opp til kote +20,0 m. Terrenget skal mot vest legges opp til/jevnt med overkant 

av muren.  

e) Mot Vestregata kan 40 % av fasadelengden overskride formålsgrensen og krage ut over ”Gate 

med fortau” i en dybde inntil 1,5 m. Utkragingene skal fordeles på to like store volumer og kan 

ikke overskride ”byggegrense 1” på plankartet. Laveste høyde på utkragingene over fortau er 

kote +18,6 m, høyeste gesimshøyde på utkragingene er kote +28,7 m. 

 

1.3. Bolig/ forretning/ kontor 

a) Områdene B/F/K-1, B/F/K-2 og B/F/K-3 er avsatt til boligbebyggelse med tilhørende anlegg, 

forretning og kontor. 

b) Innenfor området kan det etableres inntil 50 boligenheter fordelt på følgende eiendommer. 

Gnr 200/ Bnr 1800: 8 boenheter 

Gnr 200/ Bnr 1801: 8 boenheter 

Gnr 200/ Bnr 1814: 8 boenheter 

Gnr 200/ Bnr 1816: 8 boenheter 

Gnr 200/ Bnr 555: 8 boenheter 

c) Første etasje mot Vestregata skal ikke nyttes til boliger. 

d) Innenfor B/F/K-2 kan det tillates hotellvirksomhet. 

e) Maksimal tomteutnyttelse for B/F/K-1, B/F/K-2 er % BRA = 260% og for B/F/K-3 er %-BRA= 

280%. 

f) Bebyggelsens kan ha maksimal gesimshøyde som vist på plankartet. Bebyggelsen skal ha flate tak. 

g) I direkte tilknytning til hver leilighet skal det være et privat uteoppholdsareal på min. 5 m
2
 for 

leiligheter mindre enn 50 m
2
 og min. 10 m

2
 for større leiligheter. 

h) Mot bakgården kan bebyggelsen i 1. etasje ha byggegrense samsvarende med formålsgrensen 

(nabogrensen) opp til kote +20,0 m.  

 

 

3. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
3.1. Gate med fortau 

a) Området er avsatt til gate med fortau. 

b) Det skal opparbeides fortau langs vestsiden av Vestregata. 

c) Fortauet skal opparbeides med belegg i betongstein. Kantstein skal bestå av faset granittkantstein. 

Fortau må opparbeides i henhold til den til enhver tid gjeldende kommunalteknisk norm for veg 

i Tromsø kommune. 

d) Tekniske planer for offentlig veg/ fortau skal være godkjent før den anlegges. 

 

 



4. FRIOMRÅDER 
 

4.1. Park 

a) Området er avsatt til park. 

b) Parken skal opparbeides i samsvar med uteromsplan datert 29.04.09 som vedtas som del av denne 

planen. 

c) Parken skal være i henhold til prinsipper for universell utforming. Avvik fra dette tillates der hvor 

topografien gjør det umulig å tilrettelegge gangvei med stigningsforhold for rullestolbrukere. 

 

4.2. Annet friområde 

a) Området er avsatt til annet friområde. 

b) Området skal beplantes. 

 

6. SPESIALOMRÅDER 
 

6.1. Bevaring av bygninger 

a) Eksisterende bebyggelsesstruktur, parselldeling og forholdet mellom bebygd og ubebygd areal 

samt forhold mellom hovedhus og uthus skal opprettholdes.  

b) Tiltak skal i volum, form, høyde, materialbruk og farge tilpasses den eksisterende struktur. 

c) Bakgårdsbebyggelsen skal ha et vesentlig mindre volum enn hovedbygg mot gaten. Høyden på 

bakgårdsbebyggelsen skal være lavere enn hovedhuset. 

d) For bygninger som på plankartet er vist som bygg som skal bevares tillates ikke endringer i 

bygningens/ anleggets eksteriør. Eksisterende bygninger og elementer i bygningsmiljøet, for 

eksempel innkjørsler, trapper og murer tillates ikke revet eller fjernet. Nødvendige endringer for 

å tilrettelegge for eldre og bevegelseshemmede skal gjøres i samråd med Tromsø kommune. Ved 

utbedring og reparasjon på eksisterende bygninger, innbefattet bygningskonstruksjoner, vinduer, 

trepanel, takstein og andre bygningselementer samt gjerder med porter, skal eksisterende 

bygningselementer i størst mulig grad istandsettes og bevares i sin opprinnelige sammenheng. 

 

 

IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gis følgende: 

a) Dokumentasjonskrav: 

• De til enhver tid gjeldende retningslinjer for støy skal tilfredsstilles. Til grunn for avbøtende 

tiltak skal det foreligge en støyfaglig utredning som skal ligge ved søknad om rammetillatelse. 

Eventuelle tiltak mot støy skal være ferdigstilt før midlertidig brukstillatelse gis. 

• Dokumentasjon på tilstrekkelig skolekapasitet i området skal vedlegges søknad om 

rammetillatelse for boliger i hvert bebyggelsesplanområde. 

• Plan for avfallshåndtering skal vedlegges søknad om rammetillatelse. Avfallsbeholdere skal 

plasseres på egen eiendom eller på felleseiendom. 



• Uteromsplan i målestokk 1:200 skal vedlegges søknad om rammetillatelse. 

• 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. 

• Før det gis ramme- eller igangsettingstillatelse for tiltak innenfor byggeområdene, skal det 

utarbeides en helhetlig plan som viser hvordan eksisterende kommunalteknisk anlegget i 

grunnen samt overvann blir ivaretatt. 

 

b) Utforming: Bebyggelsen skal gjennom volum, materialbruk og farger utformes slik at det 

oppnås en god arkitektonisk helhetsvirkning. 1. etasje skal være inntrukket i henhold til 

byggegrense 1 på plankartet. Fasaden i 1. etasje langs Vestregata skal utformes med 70 % 

vindusareal inklusive inngangsdører. Bebyggelsen skal fremstå oppdelt i mindre volumer. Mot 

Vestregata tillates ikke sammenhengende monotone fasadelengder i mer enn 15 meter lengde, 

med unntak av 1. etasje. Takene skal vurderes som del av byens taklandskap og behandles 

som del av tiltakets samlede uttrykk. Ved nybygg og ombygginger skal tekniske anlegg som 

trappe-, heisbygg og ventilasjonsanlegg m.m. integreres i den arkitektoniske utformingen. 

Nødvendig traforom må inkluderes i bygningsmassen og løsninger må godkjennes av 

konsesjonshaver for nettforsyning i forbindelse med rammesøknad. 

 

c) Utnyttingsgrad: Bruksareal helt eller delvis under terreng beregnes på følgende måte: 0 % 

der avstanden mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen er mindre enn 

0,5 meter, 50 % der avstanden er fra og med 0,5 til og med 1.5 meter og 100 % der avstanden 

er over 1.5 meter. 

 

d) Byggegrenser: Byggegrenser sammenfaller med formålsgrenser, der annet ikke er angitt på 

plankartet. 
 

e) Kulturminner: 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 jfr. lov om kulturminner. 
 

f) Tilgjengelighet: Alle offentlige trafikkområder, friareal og byggeområder skal utformes 

ihht prinsipper om universell utforming. 

 

g) Avfallshåndtering: Plan for håndtering av søppel skal innarbeides i bebyggelsesplanene. 
 

h) Støy: Støy behandles etter gjeldende forskrift. 
 

i) Skiltplan: Det redegjøres for bruken av henvisningsskilt og virksomhetsskilt innen 

planområdet gjennom en skiltplan. Skiltplanen skal vise plassering og prinsipp for utforming 

og evt. gruppering av skilt. For bygg som inneholder næringsformål skal prinsipp for skilting 

av bygningen vises i forbindelse med byggesøknad. 
 

j) Energi: ved nybygg eller hovedombygging skal all bebyggelse etableres med vannbåren 

varme (rom- og tappevann). 
 

k) Parkering: 
• For boliger kan det avsettes 1 biloppstillingsplass pr. bolig og 0,5 biloppstillingsplass 

pr. hybel. 



• For annen bebyggelse kan det avsettes maks 1 biloppstillingsplass pr. 1000 m² for 

bygninger større enn 500 m². 

• Kontorbebyggelse skal ha sykkelparkering for 20 % av antall ansatte. 

• For forretninger skal det anlegges minst 1 sykkelparkeringsplass pr. 100 m
2
, dog er det 

ikke krav til mer enn 10 plasser pr. forretning. 

• Hotellbebyggelse skal ha sykkelparkering for 10 % av antall hotellrom. I tillegg skal 

det være sykkelparkering for 20 % av antall ansatte. 

 

 

V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gis følgende bestemmelser om vilkår og 

rekkefølge: 

 

a) For delfeltene B/F/K-1, B/F/K-2, B/F/K-3 og Hotell gis det igangsettingstillatelse når 
fortau på vestsiden og opphøyd fotgjengerovergang er ferdig opparbeidet. 

Igangsettingstillatelse kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale, 

sikkerhetstillatelse, eller på annen måte foreligger tilstrekkelig sikkerhet for at 

trafikkområdene er opparbeidet senest samtidig med at byggene tas i bruk. 

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

 


