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OMRÅDET KLOSTERET/STRANDGATEN, BERGEN.  FORSLAG 
TIL REGULERINGSBESTEMMELSER.  PLANNR.  4910000. 
BYSTYREVEDTAK  30.03.1981. 
STADFESTET Fylkesmannen i Hordaland 24.03.1982. 
 
I tilknytning til reguleringsplan utarbeidet av reguleringsavdelingen/ Byutviklingsseksjonen, 
Bergen kommune, i samarbeid med Arkitektkontoret Tore Sveram A.s. 

                                       
§1. 

Reguleringsplanens begrensning er vist med stiplet linje på kart i målestokk 1:500, datert 
30. august 1979. 

                                       
§ 2. 

Formålet med reguleringsplanen er å bevare strøkets særpreg og kulturhistoriske verdi, 
videreutvikle dette helhetsmiljø og sikre en gradvis forbedring av det ytre miljø og en 
utbedring evt. fornyelse av bebyggelsen.1 

                                       
§ 3. 

Området innenfor reguleringsplanens begrensningslinjer er inndelt i mindre avgrensete 
felter merket fra A til O, og er regulert til nærmere angitte formål etter Bygningslovens 
betegnelser av spesialområder, trafikkområder og friområder. 

                                       
§ 4. 

a. Bruksendringer skal anmeldes til bygningsrådet. 

b. Bygningsrådet kan tillate at det innenfor felt regulert til forretningsmessig bebyggelse 
kan innredes i boliger i begrenset omfang. 

c. I områder regulert til ulike formål søkes boligandelen opprettholdt. 

d. Bygningsrådet kan tillate at det innenfor felt regulert til boligformål etableres 
ervervsvirksomhet som ved sin art og omfang ikke er til sjenanse for boligbebyggelsen.    
Rådet kan nekte etablert virksomhet som etter deres skjønn vil være skjemmende for 
strøket eller til ulempe for beboerne. 

e. For hele reguleringsområdet gjelder at den ubebygde del av tomten - felles og private 
gårdsrom o.l. - skal holdes i skikkelig stand og tillates ikke nyttet til opplag eller 
virksomhet som kan virke skjemmende eller sjenerende. 

                                                 
1 Utgår, endret av Fylkesmann i Hordaland, 24.3.82. 
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§ 5. 

Bygningsrådet kan nekte riving av bygninger som ansees å være av betydning for miljøet og 
som etter rådets skjønn kan settes i stand med akseptable kostnader. 

 
§ 6. 

Bygninger som har særlige arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, i det antikvariske 
register for Bergen klassifiseres som A og B - objekt, og som p.g.a. alderdom, brann e.l. må 
fjernes kan ved gjenoppførelse forlanges gitt sitt opprinnelige eksteriør med samme 
materialbruk. 

Ved utbedring som innebærer eksteriørendringer av slike bygninger bør skal2 det innhentes 
uttalelse fra de antikvariske myndigheter. 

                                       
§ 7. 

Øvrige bygninger skal ved utbedring eller fornyelse gis en eksteriørforming 
(dimensjonering, fasade, takform, vindusdeling, materialbruk m.v.) som harmonerer med 
eksisterende særpreg. 

                                       
§ 8. 

De enkelte bygninger skal utbedres, fornyes innenfor de eksisterende eiendomsgrenser. 
Sammenslåing helt eller delvis av to eller flere eiendommer til felles bruk skal godkjennes 
av bygningsrådet. 

Eksisterende smau som er en del av det private areal skal bevares. 

 
§ 9. 

Ved fornyelse og tilbygg vurderes bebyggelsens omfang utnyttelsesgrad i hvert enkelt 
tilfelle etter bygningsrådets skjønn. 

                                      
§ 10. 

Vedrørende etasjetallet i spesialområdet gjelder Bygningslovens vanlige bestemmelser. 
Innenfor byggeområdet er etasjetallet avmerket på planen. 

                                                 
2 Endret av Fylkesmann i Hordaland, 24.3.82. 



Reguleringsbestemmelser plannr. 4910000. Stadfestet 24.03.1982. 

Side 3 av 3 

§ 11. 

Før en omfattende utbedring eller et nybygg tas opp til endelig behandling i bygningsrådet, 
kan rådet kreve at det nye vises innpasset. 

a. - i det gjenværende, eksisterende bygningsmiljø med fasadeoppriss som også omfatter 
den nærmest tilstøtende bebyggelse, og - hvis det etter rådets skjønn er nødvendig - i 
en plan for full utnyttelse av hele eiendommen. 

b. Ved behandling vil bygningsrådet legge spesiell vekt på de retningslinjer som er 
innarbeidet i reguleringsplanens beskrivelse når det gjelder bebyggelsen, de enkelte 
gater, smau, plasser og strøket som helhet. 

                                      
§ 12. 

Gate- og fortausbelegg, parkmessige anlegg, arrangementer for utemøblering, forstøtnings-
murer, beplantninger o.l. gate- og parkbelysning, skilt og reklamebruk, samt fargesetting av 
bygninger skal gis en utforming som harmoneres med strøkets karakter. 

Bygningsrådet skal godkjenne utførelse og høyder. 

                                      
§ 13. 

Bygningsrådet kan dispensere fra bestemmelsene i Bygningslovens § 70 om minsteavstand 
til nabogrense og annen bebyggelse under forutsetning av at dispensasjon er anbefalt av 
brannvesenet. 

 
§ 14. 

Bygningsrådet kan gjøre unntak fra disse bestemmelser. 

                                      
§ 15. 

Disse reguleringsbestemmelser kommer i tillegg til Bygningsloven, lov om fornyelse av 
tettbygde strøk, kulturminneloven, byggeforskriftene og vedtekter stadfestet av Bergen 
kommune. 


