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1418E1 Detaljregulering, Kvartal 57, østre del, endring av 

reguleringsplan - referat fra møte 19.11.20 

Innledning 
For Kvartal 57, østre del gjelder plan id 1418 som ble vedtatt i 2017: 
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4204/gl_planarkiv.aspx?planid=1418 
Strandpromenaden 31 og Østre Strandgate 56 b inngår i denne planen, med 

samme formål og utnyttelse som allerede var fastsatt i Murbyplanen, plan id 724.  
 
I 2018 ble det avholdt oppstartsmøte for ny bruk av Strandpromenaden 31 
(oppstartsmøtereferat vedlagt). 16.10.20 ble det sendt inn et revidert planinitiativ 
for utvikling av eiendommene Strandpromenaden 31 og Østre Strandgate 56 b. I 
tillegg til ny bruk av Strandpromenaden 31, foreslås nå rent boligformål for begge 
eiendommene, og relativt omfattende tilbygg på begge eiendommene. Det kan 
etableres felles innkjøring fra Østre Strandgate.  
 
Dette referatet vil gjelde som tilllegg til oppstartsmøtereferatet fra 2018. 
 
Plan og bygg:  
- Planarbeidet må gjøres som en full endring av gjeldende plan (pbl §12-14, 1. 

ledd). 

- Foreslått planavgrensning som vist i planinitiativet er ok. 
- Når boligformål introduseres, må det også påregnes rekkefølgekrav til lek, jf. 

kommuneplanens bestemmelser. 
- Eksisterende kjøreatkomst til Strandpromenaden 31 forutsettes stengt. 
- De to eksisterende bevaringsverdige byggene er ulike i utforming. Vi vil 

anbefale at også nye tilbygg gis en variert detaljering, og at mellombygg 
underordner seg hovedbygg. 

 
Parkvesenet:  
- Jf. oppstartsmøtereferatet fra 2018 kan det bli konflikter mellom boligformål og 

lekeplass/ arrangementsplass i Tresse.  
- Når boligformål introduseres på Strandpromenaden 31, så medfører dette også 

konsekvenser for hvordan overgangene til offentlig areal langs Strandpromaden 
skal utformes. Lys og gløtt, og gode overganger mellom private hagearealer og 

offentlige parkarealer er viktig. 
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Ingeniørvesenet:  
- Positivt at kjøring over Strandpromenaden opphører. 
- Øvrige tilbakemeldinger står i oppstartsmøtereferatet fra 2018. 
 

Byantikvaren: 
- Forholder seg til tilbakemelding fra tidligere byantikvar i e-post 20.08.20, som 

ble videreformidlet til forslagsstiller i e-post 24.08.20. (Begge e-poster ligger på 
sakens dok.nr 2). 
 

 
 

Elin Aabel Bergland 
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