
Kommende plansaker
Hovedutvalget for tekniske tjenester 11.05.2021



Detaljregulering for Gamle Kirkeplass 1 og Øvre 
Storgate 15 – Ny 1.gangsbehandling

Forslagsstiller: Park Utvikling AS

Plankonsulent/fagkyndig: Halvorsen & Reine AS

Eksisterende situasjon

Planområdet består av et stort privat parkeringsareal med rundt 65 biloppstillingsplasser og 
Handelstandens hus, som er kulturminneregistrert med høy verneverdi (B) og inngår i kulturmiljøet 
Gamle Kirkeplass med svært høy verneverdi (A). 

Tidligere behandling av HU 29.09.20 (167/20):

Planforslaget sendes tilbake, med følgende krav til endringer:

• Planforslaget skal være i samsvar med sentrumsplanen.

• Maksimal byggehøyde skal tilsvare inntil 5 etasjer, hvor øverste etasje skal være tilbaketrukket.

Det er ikke gjort endringer i planforslaget etter forrige 1.gangsbehandlingen og det samme 
planforslaget er sendt inn på nytt. 



Detaljregulering for Gamle Kirkeplass 1 og Øvre 
Storgate 15 – Ny 1.gangsbehandling
Hovedelementer i planforslaget

• Boligblokk mot Øvre Storgate i 3 til 6 etasjer med portal 
fra gaten til felles uteoppholdsareal sør for blokken. Ca. 30 
nye boenheter. 

• Handelstandens hus bevares. Gangbroen mot hotellet 
rives og Handelsstandens hus sin hovedfasade
tilbakeføres.

• Parkeringskjeller til ca. 30 biloppstillingsplasser under 
terreng.  

Portal fra gaten i rød stiplet linje
Ny behandling av planforslaget
Planforslaget er ikke endret i tråd med føringene i hovedutvalgets 
vedtak. 

På bakgrunn av dette vil rådmannen anbefale at planforslaget avvises 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11.



Detaljregulering for Øvre Storgate 5 - sluttbehandling
Hensikt med planforslaget:
Forslagsstiller: Origo Eiendom AS 
Plankonsulent/fagkyndig: Arkitektkompaniet AS

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for ombygging av 
eksisterende kontorbygg til leilighetshotell samt sikring av byggets verneverdi.

Hovedelementer i planforslaget:
Det forslås å regulere bebyggelsen til kombinert bebyggelse- og anleggsformål med 
presisering om at arealet i første etasje skal benyttes til publikumsrettet virksomhet som 
bevertning, kontor og forretning, og at etasjene fra 2. til 5. kan brukes til 
hotellvirksomhet. 

Eksisterende fasader, byggehøyder og utvendig arkitektonisk utforming sikres i 
planforslaget. Innvendig kan det bygges om til den planlagte bruken. 

Sluttbehandling
Det har ikke kommet inn vesentlige merknader i høringsperioden. 

Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas som det foreligger. 
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