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DETALJREGULERING FOR TOROLV KVELDULVSONS GATE 47 OG 49, 
 

Nasjonal planid: 20120036 

Arkivsak: 12/1322 

 

Dato for siste revisjon av bestemmelser:  28.02.13 

Dato for godkjenning av kommunestyret:  29.05.13 

Rev. ihht. kommunestyrets vedtak:   05.06.13    

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

§ 1. AVGRENSING 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankart 
utarbeidet av Solem Arkitektur AS, revidert av Alstahaug kommune etter sak 9/13. 
 
 
§ 2. FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 
Området blir regulert til følgende formål  
Bygg og anlegg  

Forretninger      (kode 1150) 
Hotell / overnatting     (kode 1320) 
Kombinert formål forretning, hotell og boligformål (kode 1800) 

Samferdsel og infrastruktur  
Veg       (kode 2010) 
Gangveg      (kode 2016) 

Grønnstruktur  
Friområde      (kode 3040) 
 
  

§ 3. FELLES BESTEMMELSER 
3.1  Utomhusplan 
Sammen med søknad om tillatelse til igangsetting skal det sendes inn utomhusplan for den 
ubebygde del av tomta. Planen skal gjøre rede for eksisterende og framtidig terreng i tillegg til 
vegetasjon som skal tas vare på eller fjernes. Planen skal videre minimum vise avkjørsel, 
interne gangveger, parkeringsareal, oppholds- og lekeareal og areal for avfallshåndtering.  
 
3.2  Støy 
Tilrettelegging av bygg og tiltak innenfor planområdet, inklusive anleggsarbeid, skal følge 
gjeldende støygrense gitt i Miljødepartementet sine retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442/2012) og NS 8175 kl. C. 
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3.3  Renovasjon 
Det skal utarbeides renovasjonsteknisk plan for nye byggetiltak. Planen skal godkjennes 
sammen med byggesøknad. All avfallshåndtering skal skje i avstengte / innbygde rom. 
 

3.4  Kulturminne 

Dersom det under arbeid innen planområdet skulle komme fram ting, strukturer eller andre 

forhold av kulturhistorisk betydning, skal arbeidet stanses og kulturvernmyndighetene  

kontaktes. 

3.5  Fjernvarme 
I nye bygg skal det leggest til rette for bruk av fjernvarme. 
 
 
§ 4 BYGG OG ANLEGG  
 
4.1 FORRETNINGER 
4.1.1  Arealbruk 
Området skal benyttes til varelager / varemottak i forbindelse med aktivitet i Torolv 
Kveldulvsons gate 53.  
 
4.1.2  Utnyttelsesgrad 
Utnyttingsgrad skal være maksimum 100 % BYA.  
 
4.1.3  Plassering av bygg  
Bygg skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.  
 
4.1.4  Høyde og utforming av bygg 
Maksimal byggehøyde k + 14,0.  
 
Nytt bygg skal, når det gjelder volum, detaljering, materialbruk og farge, utformes på en slik 
måte at området samlet sett får et godt helhetspreg, der særlig hensynet til omkringliggende 
verneverdig bygningsmiljø blir vektlagt. 
  
4.2 HOTELL / OVERNATTING 
4.2.1  Arealbruk 
Området skal benyttes til hotell / overnatting med tilhørende anlegg. Det tillates å etablere 
restaurant eller tilsvarende i hotellbygget. Hotellet kan ha ute terrasse for servering. 
 
4.2.2  Utnyttelsesgrad 
Utnyttingsgrad skal samlet være maksimum 100 % BYA.  
 
4.2.3  Plassering av bygg  
Bygg skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.  
 
4.2.4  Høyde og utforming av bygg 
Hotellbygget skal ha maksimal byggehøyde k + 30,35. Tekniske installasjoner, med et areal 
på maksimum 35 % av takflata, kan bygges inntil 4,0 meter over maksimal byggehøyde, når 
disse er utformet i harmoni med bygget ellers. 
Nye bygg skal, når det gjeld volum, detaljering, materialbruk og farge, utformes på en slik 
måte at området samlet sett får et godt helhetspreg, der særlig hensynet til omkringliggende 
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verneverdig bygningsmiljø blir vektlagt. Fasadene skal utformes og gis rytme og inndeling 
som medvirker til at en unngår uheldig monotoni. 
  
Bygningene i felt H og H/B kan ha felles fasade, men med utforming og materialbruk som 
ivaretar et åpent inntrykk. 
 
4.2.5  Parkering og adkomst 
Det skal opparbeides minimum 0,7 biloppstillingsplasser pr. hotellrom.  Minimum 5 % av 
biloppstillingsplassene skal lokaliseres og utformes slik at de er særlig egnet for personer med 
nedsatt funksjonsevne. 
 
4.3 KOMBINERT FORMÅL FORRETNING /HOTELL / BOLIG 
4.3.1  Arealbruk 
Området skal benyttes til forretning, hotell eller boligformål med tilhørende anlegg.  Bak 
Sommerseth-gården kan det etableres parkering i 2 plan fra Havnegata. Forretning skal 
etableres med utstillingsvindu og inngang vendt mot Torolv Kveldulvsons gate. Hotellet kan 
ha ute terrasse for servering. 
 
4.3.2  Utnyttelsesgrad 
Utnyttingsgrad skal samlet være maksimum 90 % BYA.  
 
4.3.3  Plassering av bygg  
Bygg skal plasseres innenfor byggegrensene vist på plankartet.  
 
4.3.4  Høyde og utforming av bygg 
Bevaringsverdig bebyggelse 
Formålet med betegnelsen bevaring av bygninger er å ta vare på miljømessige, antikvariske 
og kulturhistoriske verdier i området. Disse verdiene er knyttet til bygningsutforming, 
materialbruk, detaljering og bygningens alder og historie. 
Ved reparasjon og istandsetting skal så lite som mulig av eksisterende/opprinnelig 
bygningsmaterialer og elementer skiftes ut. Dersom utskifting er påkrevd, skal nye 
bygningselementer og materialer så langt mulig være lik de som erstattes. 
Restaurering/tilbakeføring til det opprinnelige eller tidligere tilstand kan tillates der hvor dette 
ivaretar kulturverdiene bedre enn ved bevaring av det eksisterende. 
Bevaringsverdig bebyggelse tillates ikke revet. Rivingstillatelse kan bare gis i tilknytning til 
godkjent byggesøknad for nybygg. Før riving tillates, må det innhentes uttalelse fra regional 
kulturminnemyndighet. 
 
Nye bygg skal, når det gjelder volum, detaljering, materialbruk og farge, utformes på en slik 
måte at området samlet får en framtoning som viser et godt helhetlig preg, der særlig hensynet 
til omkringliggende verneverdig bygningsmiljø blir vektlagt. Fasadene skal utformes og gis 
rytme og inndeling som medvirker til at en unngår uheldig monotoni.  
Det tillates etablert bygningsmessig forbindelse mellom område H/B og H. Ved utforming av 
forbindelsen skal det legges vekt på god estetikk, materialbruk og helhetlige løsninger. Dette 
må dokumenteres gjennom byggesak. 
 
Maksimal byggehøyde er henholdsvis gesimshøyde k +15,4 og mønehøyde k +20,4. 
 
  



Side 4 av 5 

 

4.3.5  Parkering og adkomst 
Det skal opparbeides minimum 0,7 biloppstillingsplasser pr. hotellrom og minimum 1,5 
biloppstillingsplass pr boenhet. Minimum 5 % av biloppstillingsplassene skal lokaliseres og 
utformes slik at de er særlig egnet for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Det skal etableres innendørs parkeringsanlegg. Parkeringsplassene må merkes slik at det går 
klart fram hvilke plasser som tilhører hotellvirksomheten og hvilke plasser som tilhører 
boenhetene. 
 
4.3.6  Uteoppholdsareal 
Det skal opparbeides minimum 20 m² uteoppholdsareal pr boenhet.  Arealet kan etableres på 
terrengnivå, tak eller veranda innen planområdet. 
Felles uteoppholdsareal etablert på takterrasse må være tilgjengelig for alle som bor innen 
planområdet og må være sikret slik at det ikke skjer fallulykker og lignende. 
 
 
§ 5 SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR 
5.1 Veg 
Området vist som o_V på plankartet skal være offentlig vegareal og skal opparbeides i 
samsvar med detaljplan godkjent av kommunen. 

 
Området vist som f_V på plankartet skal være felles adkomst for eiendommene i Havnegata 8 
og 10 i tillegg til Torolv Kveldulvsons gate 47, 49, 51 og 53. Det er tillatt med etablering av 
nettstasjon under adkomstvegen. 
 
5.2 Gangveg  
Området vist som gangveg på plankartet skal være offentlig areal og opparbeides i samsvar 
med detaljplan godkjent av kommunen.  
 
 
§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
6.1 Friområde 
Området vist som friområde på plankartet skal være offentlig areal og opparbeides i samsvar 
med detaljplan godkjent av kommunen.  
 
 
§ 7 REKKEFØLGEKRAV 
7.1 Parkeringsanlegg 
Parkeringsanlegg skal være opparbeidet for felt H og felt H/B vist på plankartet før det gis 
ferdigattest for det enkelte felt. 
 
7.2 Uteoppholdsareal 
Uteoppholdsareal skal være ferdig opparbeidet i samsvar med utomhusplan før det blir gitt 
ferdigattest for boligbygg. 

 
 

§ 8. VILKÅR FOR GJENNOMFØRING 
8.1 Vann og avløp 
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Sammen med søknad om byggetiltak skal det følge plan for vann- og avløp (VA-plan). VA-
planen skal vise tilrettelegging av vann- og avløpsnett, i tillegg til ivaretakelse av 
overflatevann.  
 
8.2  Anleggsperioden 
Plan for vern av omgivelsene mot støy og støv i  bygge- og anleggsfasen skal følge søknad 
om igangsetting. Planen skal gjøre rede for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, 
trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendig 
vernetiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan settes i gang. 
 
For å oppnå gode miljøforhold i anleggsfasen skal leggest til grunn luftkvalitets- og 
støygrenser gitt i Miljøverndepartementet sine retningslinjer for behandling av luftkvalitet og 
støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2012. 
 
8.3  Geotekniske forhold 
Rapport fra geoteknisk vurdering og prosjektering skal legges ved søknad om tiltak. 
Rapporten skal identifisere grunnarbeid som krever geoteknisk kontroll av gjennomføring. 
Plan for geoteknisk kontroll av kritiske og vanskelige forhold/grunnarbeid skal være 
utarbeidet før det blir gitt igangsettingstillatelse. 
 


