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§ 1. Planens hensikt 
 
Planens hensikt er å tilrettelegge for ny utvikling i samsvar med Sentrumsplanen og Byplanen for Lillehammer. For planforslaget 
legges til grunn at deler av planområdet er kategorisert som «område med nasjonal verneverdi».  
Planen skal sikre gjenoppbygging og rekonstruksjon av fasader av Storgata 81 samt sidefløyen mot Elvegata. Ny bebyggelse skal 
tilpasses tidligere bygning gjennom volumoppbygging, fasadeuttrykk og materialbruk. I tillegg skal planen sikre bevaring av 
bygningen Elvegata 15 og bakgårdsbebyggelse.  
Bakgårdbebyggelsen skal bevares og tilpasses til ny bebyggelse. Det skal i tilknytning til utarbeidelse av søknad om tillatelse, 
innledes dialog med kulturvernmyndigheten for bistand i valg av løsninger for bevaringsverdige bygninger og tilpasning til ny 
bebyggelse og bruk. 
For utvikling av Elvegata 17 er det en målsetting at eiendommen inngår i en sammenhengende byfornyelse av området i 
kombinasjon med utvikling og bevaring av området.  Planen skal innenfor avsatt planområde søke å tilrettelegge for en 
sammenhengende bystruktur som innebærer en bruks- og bygningsmessig transformasjon for denne delen av kvartalet. 
 
 
§ 2. Avgrensning av planområdet og reguleringsformål 
 
Planområdet er vist på kart med planavgrensning. Det regulerte området er disponert til følgende formål (pbl § 12-5): 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr.1) 
Kombinert bebyggelse og anlegg: 
BKB 1 – Bolig/ forretning/ tjenesteyting/ kontor/ bevertning 
BKB 2 – Forretning/ tjenesteyting/ kontor/ bevertning 
BKB 3 -Bolig/ forretning/ tjenesteyting/ kontor/ bevertning 
BGP – Gårdsplass 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2) 
Kjøreveg - o_SKV 
Gågate - o_SGS 1-3  
 
Hensynssoner (PBL § 12-6) 
Hensynssone H570_1 – 6, bevaring av kulturmiljø 
 
Bestemmelsesområder (PBL § 12-7 nr. 4) 
Bestemmelsesområde BG#1  
 
 
§ 3. Fellesbestemmelser  
 
Fellesbestemmelser for hele planområdet. 
 
3.1 Arkitektonisk utforming  
Bebyggelse og anlegg skal sikres en utforming med god arkitektonisk kvalitet. Bebyggelsen skal gjennom dimensjonering, 
formuttrykk, materialbruk og fargevalg, sikre en srkitektonisk god utforming tilpasset den bevaringsverdige trehusbebyggelsen.  
 
Søknad om tillatelse til tiltak skal inneholde redegjørelse for arkitektonisk kvalitet og tilpasning av bevaringsverdige 
bygg/bygningsdeler i utforming av nybygg.  
 



Redegjørelsen skal inneholde følgende: 
 
Bygningens bruk og organisering 
Bygningsvolumets form og samspill med omkringliggende bebyggelse og utbyggingsmønster 
Tilpasning til bylandskapet og terreng 
Tilpasning til kulturmiljøet tiltaket er en del av 
Solforhold 
Bygningenes forhold til gater og byrom 
Beskrivelse av material- og fargebruk 
Integrering av bevaringsverdige bygningselementer og bygninger 
 
3.2 Byggesøknad og krav til illustrasjonsmateriale 
Søknad om tillatelse til tiltak skal inneholde: 
Snitt som viser sammenhengen mellom eksisterende bevaringsverdig bebyggelse, rekonstruert ny fasade for Storgata 81 mot 

Storgata og Elvegata.  
Tegninger og beskrivelse for tilpasning av rekonstruerte fasader og ny bakenforliggende bebyggelse. 
Visualiseringer av bebyggelsen innenfor planområdet og sammenhengen med de nærmeste omgivelsene gjennom 3D modeller  
Redegjørelse for bevaringsverdig bebyggelse og tilpasning, herunder gjenbruk av bevarte bygningsdeler, samt dokumentasjon og 

referanse til historisk bakgrunn. 
 
Forslag skal framlegges fylkeskonservator for godkjenning før det gis rammetillatelse. 
 
3.3 Utomhusplan 
Sammen med søknad om rammetillatelse skal innsendes utomhusplan..  
 
Utomhusplanen skal minimum vise:  
Gårdsplass Elvegata 15, felt BGP. 
Innvendig gårdsrom hensynssone 570_3 og 4.  
Materialbruk for gategrunn i Elvegata og arealet for gårdsplass i tilknytning til eiendommen Elvegata 15.  
Omfang av uteservering og møblering.  
Eventuelt lekeareal og felles uteoppholdsareal. 
Oppstillingsplass for utrykningskjøretøy og tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap i henhold til krav i teknisk forskrift.  
Eksisterende og fremtidig terreng, beplantning og grønne vegetasjonsflater, forstøtningsmurer, arealer for uteopphold, 

gangarealer, materialbruk og belysning.  
Renovasjon, håndtering av overvann og snø, inngjerding og eventuell sikring av området. Planen skal i tillegg redegjøre for arealer 

som forutsettes makeskiftet i samsvar med utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneier.  
 
Utforming av arealene, materialbruk og beplantning skal avklares med kommunen og vernemyndighet.  
 
3.4 Overvann 
Overvannet skal håndteres lokalt.  
Det skal redegjøres for behandling av alt overvann, både takvann, overflatevann og drensvann ved søknad om rammetillatelse. 
 
Overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av tiltaket, fortrinnsvis gjennom infiltrasjon og 
fordrøyning i grunnen og åpne vannveier, utslipp til resipient eller på annen måte utnyttes som ressurs. Bygninger og anlegg skal 
utformes slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås. 
 
3.5 Utbygging 
Detaljert utbyggingsrekkefølge skal redegjøres for i søknad om tillatelse, jfr. §8 Rekkefølgebestemmelser. Det kan inngås 
utbyggingsavtale etter nærmere samråd med kommunen. 
 
 
§ 4. Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr.1) 
 
4.1 Bebyggelse og anlegg 
For østre og søndre del av eiendommen, tillates etablert ny bebyggelse som skal utgjøre del av en sammenhengende 
bygningsmessig transformasjon innenfor planområdet.  
Ny bebyggelse og anlegg skal sammen med bevaringsverdig bebyggelse, rekonstruksjoner og gjenoppbygninger, oppføres innenfor 
formålsgrenser, byggegrenser, bestemmelsesgrenser og høyder som vist på plankartet.  
Innenfor byggeområdene BKB1 og BKB3 kan etableres inntil to kjelleretasjer for lager, servicefunksjoner og parkering i tillegg til 
tekniske rom og arealer for kjøreramper, heis- og trappehus.  



 
4.2 Utnyttelsesgrad 
For byggeområdene samlet tillates bebygd areal (BYA) på maks 95 %  
 
For BKB1 tillates en BYA på 100% 
For BKB2 tillates en BYA på 100% 
For BKB3 tillates en BYA på 90% 
 
4.3 Høyder 
 
Felt BKB1: 
For ny og gjenoppbygget bebyggelse Storgata 81 tillates ikke bygg over 3 etasjer og maks gesims-/mønehøyde skal ikke overskride 
c+209,5 meter som vist på plankartet.  
Gesims skal ikke overstige c+205 mot Storgata og Elvegata. Bebyggelsen skal ha skråtak mot gate. 
Mot bakgården som vist på plankartet skal gesims ikke overstige c+205.  
 
Felt BKB2: 
For felt BKB2 skal ikke gesims overstige c+202 mot Elvegata. Mønehøyde skal ikke overstige c+ 205. Bebyggelsen skal ha skråtak. 
 
Felt BKB3: 
Det tillates oppført ny bebyggelse i 4 etasjer, maks gesims-/mønehøyde c+212. 
Mot Elvegata 15 som vist på plankartet skal gesims ikke overstige c+205.  
Bebyggelsen skal ha skråtak mot gate eller være tilbaketrukket minimum 3 meter.  
 
4.4. Varelevering  
Det skal etableres vareadkomst til ny, og eksisterende bebyggelse fra Bryggerigata/Elvegata.  
Kjøreadkomst til parkeringsareal i kjeller skal være fra Bryggerigata som vist på plankartet. Vareleveringen skal være trafikksikkert 
utformet i samråd med vegmyndighet. 
 
4.5 Bevaring 
Planområdet er underlagt hensynssoner for bevaring av kulturmiljøer for Storgata 81, bakgårdsbebyggelse.  
Elvegata 15 er avsatt med bestemmelseslinje for bevaring, er omtalt i bestemmelse 4.11.  
 
Hensynssone H570_1 omhandler Storgata 81 og gjenoppbygging og rekonstruksjon av fasade mot Storgata.  
Hensynssone H570_2 omhandler gjenoppbygging og rekonstruksjon av fasade mot Elvegata med tilpasset utforming som tidligere 
bygning.  
Hensynssone H570_3 omhandler bakgården til Storgata 81 som integrert del av ny bebyggelse.  
Hensynssone H570_4 omhandler bevaring av bakgården til Elvegata 15. 
Hensynssone H570_5 omhandler bevaring av bakgårdsbebyggelse i Storgata 81. 
Hensynssone H570_6 omhandler bevaring av stallbygningen. 
 
4.6 Arkitektur og utforming 
Innenfor planområdet, skal det etableres bebyggelse i en sammenhengende, bygningsmessig struktur. Bebyggelsen skal ha 
gatefasade i eksisterende «byggelinje» mot gate.   
 
Ny bebyggelse skal sikres en utforming med god arkitektonisk kvalitet i et nåtidig formspråk og sammen med den bevaringsverdige 
bebyggelsen fremstå som et helhetlig bygningsmiljø.  
Det skal legges særlig vekt på at nye bygninger gjennom utforming og materialbruk understreker og forsterker tilliggende gate- og 
uterom. Nytt kvartalshjørne mot Elvegata og Bryggerigata skal tillegges særlig vekt.  
Bebyggelses skal gjennom dimensjonering og formuttrykk samt materialbruk, detaljering og fargevalg, sikre en estetisk god 
utforming tilpasset den eldre trehusbebyggelsen og kulturmiljøet i Storgata. 
 
4.7 Renovasjon 
Det skal etableres felles renovasjonsløsning til ny og eksisterende bebyggelse under tak tilknyttet kjøreadkomst. 
Renovasjonsløsning skal utformes i samråd med GLØR. 
 
4.8 Parkering  
Antall parkeringsplasser skal være i henhold til Byplanens bestemmelser og retningslinjer (Kommunedelplan Lillehammer by-
Byplanen 2020-2023 (2030)), bestemmelse §1.5. Planområdet ligger innenfor sone 1 i Temakart nr.1 -Parkeringssoner. 



  
4.9 Lekeareal og felles uteoppholdsareal 
Ved 5 eller flere nye boenheter stilles det følgende krav til nærlekeplass: 
 
a. Minimum 10 m2 nærlekeplass pr. boenhet. 
b. Minimumsstørrelse på nærlekeplass er 200 m2. 
c. Maksimum størrelseskrav begrenses til 500 m2. 
d. Nærlekeplass plasseres maks. 50 m fra boenheter som betjenes av nærlekeplassen. 
e. Det skal være trafikksikker atkomst mellom nærlekeplass og boliger den skal betjene. 
f. Arealet skal ikke være smalere enn 10 m på det smaleste. 
g. Nærlekeplassen skal opparbeides med min. 3 lekeapparater tilpasset barn opp til 6 år, 
h. samt sittemuligheter for voksne. 
 
Ved 5 eller flere nye boenheter stilles det følgende krav til felles uteoppholdsareal: 
 
a. Krav til størrelse 10 m2 pr. boenhet. 
b. Plasseres i direkte tilknytning til boligprosjektet. 
c. Uteoppholdsarealet skal ha trafikksikker adkomst. 
d. Min. 50 % av minstekravet til felles uteoppholdsareal skal være solbelagt 
e. ved jevndøgn kl. 15.00. 
f. Arealet skal ikke være smalere enn 5 m på det smaleste. 
g. Uteoppholdsarealet skal ikke ligge på forurenset grunn, i fareområder, i gul eller rød 
h. støysone. 
i. Adkomst skal være universelt utformet. 
j. Felles uteoppholdsareal skal ha tilstrekkelig jorddekke for vegetasjon og trær. Underliggende 
k. konstruksjoner må tåle lekeapparater, møblering, drift og vedlikehold. 
l. Uteoppholdsarealer skal kombineres med overvannstiltak, eksempelvis regnbed, 
m. grønnstruktur og/eller permeabelt dekke.  
 
4.10 Felt BKB1/BKB3  
For bebyggelsen felt BKB1, Storgata 81 og felt BKB3, Elvegata 17, tillates oppført kombinert bebyggelse for bolig, forretninger, 
kontor, tjenesteyting og bevertning.  
 
Arkitektonisk utforming og vern 
Feltet skal tilstrebes en arkitektonisk utforming som uttrykker samspill mellom bevaring og nybygg, som skaper et helhetlig 
bygningsmiljø.  
Nye bygninger og konstruksjoner skal med sin arkitektur og visuelt uttrykk fremheve den bevaringsverdige bebyggelsen. Bruk av 
tre skal vektlegges som materiale. 
Tilpasninger og endringer av bevaringsverdig bebyggelse skal videreføre den opprinnelige byggeskikken. 
 
Hovedfasader mot Storgata og hjørnet Storgata og Elvegata rekonstrueres. Rekonstruksjonen skal omfatte fasader og tak fra 
mønet og inkludere yttervegger mot Storgata og hjørnet mot Elvegata, som vist på plankartet med hensynssone H570_1 og 
H570_2. Utformingskrav er beskrevet i tilknyttede bestemmelser. 
 
Bevaring og tilpassing av bakgården med bebyggelse er vist på plankartet med hensynssone H570_3, H570 4, H570_5 og H570_6. 
Utformingskrav er beskrevet i tilknyttede bestemmelser. 
Bebyggelsens fasadeutforming, materialbruk og fargesetting skal forelegges kulturminnemyndighet til uttalelse før det gis 
rammetillatelse. 
 
Takform 
Takene skal behandles som del av tiltakets samlede arkitektoniske uttrykk. For nybygg skal tekniske anlegg som trapp- og 
heisoverbygg plasseres sentralt på takflaten og integreres i den arkitektoniske utformingen. 
Bebyggelsen mot Storgata og Elvegata skal ha skråtak. For nybygg mot Elvegata kan likevel vurderes takform med flatt tak, 
forutsatt at oppført bebyggelse gir god samklang med verneverdig bebyggelse og at ny bebyggelse ivaretar nedtrapping i 
byggehøyde mot Elvegata og eiendommen Elvegata 15. For bebyggelsen for den indre del av bakgården og for Elvegata 17 stilles 
ikke krav om takform.  
Takmaterialer med reflekterende materialer tillates ikke. 
Søknad skal fremlegges for kulturminnemyndighet før det fattes vedtak. 
 
Forretning/tjenesteyting 
1.etasje skal ha publikumsrettet virksomhet. Fasade skal være «åpne» og bidra til et helhetlig gatemiljø.  



 
Boliger 
Det tillates oppført boligenheter i øverste etasje for del av bebyggelsen innenfor bestemmelsesgrense BG#1 for felt BKB3, som vist 
på plankartet. Det tillates ikke bolig i 1. etasje mot gate.  
Boligene skal ha adkomst fra heis/trappekjerne i ny bebyggelse, felt BKB1/BKB3. 
For ny bebyggelse som omgir bakgårdsanlegget for Elvegata 15, skal boligetasjen være avtrappet og tilbaketrukket i forhold til 
underliggende etasje som vist med bestemmelsesgrense BG#1 på plankartet.  
 
Takterrasser 
For boligene tillates etablert takterrasser. Takterrasser skal utformes slik at de blir til minst mulig sjenanse for nabo, og sikre 
tilfredsstillende uteoppholdsareal i forhold til støy-, vind- og solforhold. Takterrasser skal i forhold til utforming og størrelse 
tilpasses slik at de harmonerer med bygget for øvrig. Andre tekniske installasjoner og fastmonterte konstruksjoner kan tillates inntil 
1 meter over maksimalt tillatt gesimshøyde. Fast montert utsyr og møblering skal ikke ha en byggehøyde som overstiger topp 
rekkverk eller parapet/veggliv. Unntatt fra dette er mindre levegger og nødvendige takoppbygg. 
Rekkverk skal være tilbaketrukket med og avstand 1,5 meter fra fasadeliv. Høyden skal være minimum 1,2 meter over 
gesimshøyde. 
 
4.11 Felt BKB2, Elvegata 15 
Bygningen Elvegata 15, felt BKB2, reguleres til kombinert formål forretning, tjenesteyting, kontor og bevertning.  
Eksisterende bygning med eksteriør skal bevares.  
Ved restaurering eller reparasjon av eksteriøret av bygningen skal tradisjonell material- og fargebruk benyttes for videreføring av 
det karakteristiske utrykket for bebyggelsen.  
Vurderinger skal skje i samråd med kulturminnemyndighet. 
 
4.12 Felt BGP  
Felt BGP skal være felles for BKB1,2,3 og opparbeides til gårdsplass. Det skal tilrettelegges for gangarealer for adkomst til 
heis/trappekjerner i ny bebyggelse, felt BKB1 og BKB3, samt til bygningen Elvegata 15.  
 
Det tillates overbygget arealer og mindre bygningsinstallasjoner i forbindelse med innganger og gangarealer. 
Feltets grense til bygningselementer og bebyggelse avsatt til bevaring samt til ny bebyggelse i feltene BKB1 og BKB3, tillates 
fraviket når det ved detaljprosjektering kan påvises særlige grunner og det samtidig ikke går utover vernehensynene. Begrunnelse 
og dokumentasjon på overskridelser skal fremlegges kulturminnemyndighet for uttalelse.   
 
 
§ 5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr.2) 
 
5.1 Felt o_SKV – Bryggerigata 
Felt SKV, skal være offentlig kjørevei og avkjørsel.  
 
5.2 - Felt o_SGS 1- Storgata 
Felt SGS 1, skal være offentlig gågate. Innenfor feltet skal eksisterende trær bevares og sikres. Det skal etableres (kompletteres) 
fortau langs bygningen Storgata 81 i forlengelse av naboeiendommen Storgata 79. Forretninger i bebyggelsen tilstøtende gågaten 
kan bruke del av fortauet/gågaten for utstilling og kommersiell virksomhet etter nærmere retningslinjer og avtale med kommunen. 
For veikrysset med Elvegata kan fortau langs Storgata erstattes med fotgjengerfelt. 
 
5.3 Felt o_SGS 2 - Elvegata 
Felt SGS 2, skal være offentlig gatetun og gågate. Innenfor feltet tillates etter avtale med kommunen, tilstøtende gategrunn til 
eiendommene benyttet for forretninger og virksomheter for kommersiell bruk og eksponering, herunder bevertning og 
utemøblering etter nærmere retningslinjer og avtale med kommunen. Det kan opparbeides parkmessig grønnrabatter med tre 
beplantninger langs deler av bebyggelsen i samsvar med godkjent utomhusplan for feltet. Det skal sikres fremkommelighet for 
varetransport, renovasjon og utrykningskjøretøy. 
 
5.4 Felt o_SGT 3, Krysset Elvegata og Bryggerigata 
Felt SGS 3, skal være offentlig og inngå som del av gågaten, felt SGS, Elvegata. Feltet skal sikre nødvendig areal som ivaretar 
sporingsgeometri for stor lastebil (SL) og brannbil for innkjøring i Elvegata fra Bryggerigata. 
 
 
§ 6. Bestemmelser til hensynssoner (pbl. §§ 12-6 og 12-7) 



 
Hensynssone H570 gjelder Særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø. 
Tiltak innenfor hensynssonene eller tiltak som omfattes av hensynssone skal forelegges kulturmyndighetene for uttalelse, før det 
gis rammetillatelse. 
 
6.1 Hensynssone H570_1, særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø – bebyggelse mot Storgata 
Sonen omfatter rekonstruksjon av fasader med hensyn til byggets yttervegg og tak mot Storgata.  
Innenfor avsatt sone for Storgata 81 skal den brannskadde og nedtatte fasaden gjenoppbygges ved hjelp av bevarte 
bygningselementer eller rekonstruksjon. 
Der fasadeelementer er tapt eller ikke kan gjenbrukes, skal det opprinnelige eller karakteristiske uttrykket videreføres i utforming, 
materialbruk, farger og utførelse. Vurderinger skal skje i samråd med kulturminnemyndighet. 
 
6.2 Hensynssone H570_2, – særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø – bebyggelse mot Elvegata. 
Sonen omfatter rekonstruksjon av fasader med hensyn til byggets yttervegg og tak mot Storgata.  
Innenfor avsatt sone for sidefløy til Storgata 81 skal den brannskadde og nedtatte fasaden gjenoppbygges med bevarte 
bygningselementer eller rekonstruksjon. 
Der verdifulle eldre fasadeelementer er tapt eller ikke kan gjenbrukes, skal det opprinnelige eller karakteristiske uttrykket 
rekonstrueres i utforming, materialbruk, farger og utførelse. 
For 1. etasje og sokkel tillates tilpassinger for ny bruk. Endringer av fasaden skal gis en utforming mht. proporsjoner, form, fasade, 
detaljering, farge- og materialbruk som harmonerer med den bevaringsverdige fasaden. Vurderinger skal skje i samråd med 
kulturminnemyndighet. 
 
6.3 Hensynssone H570_3, – særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø - bakgård for Storgata 81. 
Innenfor avsatt sone skal sikres «historiske spor» fra bakgård og fasade når dette kan tilskrives det opprinnelige kultur- og 
bygningsmiljøet på stedet. Planløsning og konstruksjoner med referanse til det opprinnelig kultur- og bygningsmiljøet på stedet 
skal innpasses i den nye bebyggelsen.  
Bakgården kan overbygges og skal tilpasses fasade og tak mot bakgårdsbygningen omfattet av hensynssone H570_5. Vurderinger 
skal skje i samråd med kulturminnemyndighet ved fylkeskonservator.  
 
6.4 Hensynssone H570_4, - særlige hensyn til bevaring av kulturmiljø – Elvegata 15 
Innenfor avsatt sone skal det historiske bakgårdsmiljøet ivaretas. Det kan etableres anlegg som takoverbygg, inngangsparti, murer, 
trapper, ramper og plattinger samt utemøblering og beplantning i samsvar med godkjent utomhusplan. Overflatebelegg og 
vegetasjon skal være tilpasset verneverdig bebyggelse og miljø. Vurderinger skal skje i samråd med kulturminnemyndighet.  
Der hensynssonen møter ny bebyggelse, felt BKB1, tillates tiltak når dette vurderes å ikke vil komme i konflikt med 
bevaringshensynene. Vurderinger skal skje i samråd med kulturminnemyndighet. 
 
6.5 Hensynssone H570_5, - særlige hensyn bevaring av kulturmiljø – bakgårdsbygning Storgata 
81 
For bakgårdsbygningen skal fasade bevares. Ved restaurering eller reparasjon av eksteriøret, skal tradisjonell material- og 
fargebruk benyttes for videreføring av det karakteristiske utrykket for bebyggelsen. Gavlvegg skal være et synlig bygningselement i 
bakgården mot Elvegata 15.  
 
Det tillates endringer av fasade tilknyttet ny bebyggelse og tak mot sør for tilpasninger for ny bruk og tilknytting til ny 
bygningsmasse. Endringer skal gis en utforming mht. proporsjoner, form, fasade, detaljering, farge- og materialbruk som 
harmonerer med det bevaringsverdige fasaden. Vurderinger skal skje i samråd med kulturminnemyndighet.  
 
6.6 Hensynssone H570_6, - særlige hensyn bevaring av kulturmiljø – stallbygningen 
Stallbygningen skal bevares innenfor avsatt hensynssone. Bygningens svalgangsmotiv skal være et synlig bygningselement mot 
bakgården til Elvegata 15. Bygningen tillates redusert i dybde ved behov for tilpassing så lenge bevaringsverdige hensyn er 
ivaretatt.  
Ved restaurering eller reparasjon av eksteriøret, skal tradisjonell material- og fargebruk benyttes for videreføring av det 
karakteristiske utrykket for bebyggelsen. 
Døråpninger kan endres for tilpassing til ny bruk. Endringer skal gis en utforming som harmonerer med den bevaringsverdige 
fasaden og historiske funksjon. Vurderinger skal skje i samråd med kulturminnemyndighet ved fylkeskonservator.  
 
 
§ 7. Bestemmelser til bestemmelsesområder 
 
Bestemmelsesområder BG#1 er vist på plankartet innenfor felt BKB3. 



 
7.1 Bestemmelsesområde BG#1 
Innenfor den viste bestemmelsesgrensen tillates etablert boliger. Boligene skal ha heis- og trappeadkomst fra underliggende etasje 
i tilknytting til ny bebyggelse for felt BKB3. Det tillates ikke bolig i 1.etasje mot gate. For boligene tillates etablert takterrasser på 
tilstøtende takflater for ny bebyggelse felt BKB3. 
 
  
§ 8. Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring 
 
8.1 Utbyggingsrekkefølge 
Bebyggelsen mot Storgata 81 innenfor felt BKB1, skal ferdigstilles før øvrig bebyggelse 
 
8.2 Rammetillatelse 
 
Før rammetillatelse gis skal alle søknadspliktige tiltak forelegges kulturminnemyndighet til uttalelse. 
Utomhusplanen skal godkjennes samtidig med rammetillatelse. 
For felt BKB1 og BKB2 skal bebyggelsens fasadeutforming og materialbruk mot Storgata og Elvegata forelegges 

kulturminnemyndighet til uttalelse før det gis rammetillatelse. 
 
8.3 Brukstillatelse 
Før midlertidig brukstillatelse gis for felt BKB2, skal feltet BGP være ferdig opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan.  
 
Før det gis brukstillatelse for nye boliger i BKB1/BKB3, skal felles (privat) adkomst være etablert. 
 
Før det gis brukstillatelse for nye boliger i BKB1/BKB3, skal nødvendig antall parkeringsplasser være etablert. 
 
Før det gis brukstillatelse for nye boliger i BKB1/BKB3, skal arealer for takterrasser være ferdig opparbeidet.  
 
Før det gis brukstillatelse for nye boliger i BKB1/BKB3, skal felles nærlekeplass og felles uteareal være opparbeidet. 


