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1 Formål 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11-8 og § 12-5 er arealet regulert med formålsgrenser til 

følgende. 

Pbl § 11-8 Hensynssone, 

a. Sikringssone 

Frisikt 

Andre sikringssoner 

 Pbl § 12 -5. ledd nr.1, Bebyggelse og anlegg 

  Boligbebyggelse, B1 og B2 

  Lekeplass 

 

 Pbl § 12-5. ledd nr.2, Samferdsel og teknisk infrastruktur 

  Kjøreveg 

  Parkering 

  Annen veggrunn-grøntareal 

 Pbl § 12-5. ledd nr.3, Grønnstruktur 

  Grønnstruktur 

2 Fellesbestemmelser 

2.1 Rekkefølgebestemmelser 
• Adkomsten skal tilfredsstille kravene til utforming og sikt, jfr. Statens vegvesens 

Håndbok N100 Veg og gateutforming, og være opparbeidet, kontrollert og godkjent av 

Balsfjord Kommune før det igangsettes videre utbygging i planområdet. 

• Før tiltak iverksettes innenfor byggeområdene skal vann, avløp, overvann og 

forskriftsmessig slukkevann være etablert. 

2.2 Kulturminner 
Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet kulturminner, skal arbeidet stanses, og melding 

sendes til Samediggi/Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune for videre vurdering. 

2.3 Universell utforming 
Kjøreveg og adkomst til boligene skal utarbeides med utgangspunkt i framkommelighet for 

personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg kommer kravene som oppstår ved søknad om 

tiltak, gjennom TEK 17 i Plan- og bygningsloven. 

2.4 Utnyttelsesgrad, byggegrenser og uteoppholdsareal 
Utnyttelsesgrad er BYA 35% for tomten. Byggegrenser er vist på plankart. 

2.5 Byggeskikk, utforming og gesimshøyde 
Bebyggelsen skal gis en harmonisk og helhetlig utforming innenfor planområdet, og det må 

tilstrebes en sammenheng i byggeform mellom bebyggelsesområdene. Boligbebyggelsen kan 

oppføres inntil 2 etasjer, og skal tilpasses opprinnelig terreng vist ved snitt i søknad om tiltak. 

Maks gesimshøyde over gjennomsnittlig opprinnelig terrengnivå skal ikke overstige 8,5m for 



boligbebyggelsen. Eventuelle frittstående garasjer/uthus skal bygges i en etasje. Bebyggelsen 

føres opp i pulttakløsning med takvinkel mellom 0-18 grader. 

2.6 Parkering og adkomst til tomt 
Nødvendig parkeringsareal skal opparbeides innenfor seksjonert areal med min. 1 

parkeringsplass og ½ gjesteparkeringsplass pr. seksjon. Eventuell utleieenhet har avsatt 

parkeringsplass på felles parkeringsområde. Det avrundes oppover til nærmeste hele 

parkeringsplass. Avkjørsel til den enkelte tomt skal utføres med jevnt fall fra vegkant til 1m 

utenfor regulert trafikkareal, og skal sammen med adkomstveg inne på tomta ikke ha større 

stigning enn 1:7. 

3 Hensynssone 

3.1 Frisikt 
Området er avsatt til frisiktsone. Vegetasjon eller andre elementer innenfor områdene skal ikke 

hindre fri sikt, og vegetasjon skal ikke være høyere enn 0,5 meter. 

3.2 Andre sikringssoner 

 FPR med hensynssone inne på P1 

Området er satt av til felles postkassestativ og oppsett av søppelkasser ved tømming. Parkering 

av kjøretøy skal ikke forekomme på dette området. 

TK, omriss av eksisterende bebyggelse er en Trafokiosk med markert hensynssone hvor 

gravearbeid ikke må forekomme uten tillatelse. 

4 Bebyggelse og anlegg 

4.1 Boligbebyggelse, B1 og B2 
Innenfor formålet skal det som hovedregel oppføres rekkehus eller kjedehus med garasjer 

integrert eller som skille. Boligbebyggelsesområdene skal seksjoneres i sin helhet med 

seksjonert uteareal. Hver seksjon skal ha egen utleiedel, og totalt bruksareal til bolig skal ikke 

overstige 140m2. Området B1 kan deles i opptil 5 seksjoner, og området B2 kan deles i opptil 6 

seksjoner. 

4.2 Lekeplass, L1 
Området er satt av til nærlekeplass. Det skal opparbeides sandkasse, benk og noe fast dekke. 

Det kan deponeres snø innenfor området. Snødeponering må ikke hindre adkomsten til 

området. 

5 Samferdselanlegg 

5.1 Kjøreveg 
 Området er satt av til adkomst inn i boligområdet. Vann og avløpssystemer legges i vegtraseen. 

5.2 Parkering, P1 
 Området er satt av til felles parkering hovedsakelig disponert av utleieenhetene. 



5.3 Annen veggrunn-grøntareal 
 Området er avsatt til grøntareal og snødeponi. 

6 Grønnstruktur 

6.1 Grønnstruktur 
 Området er satt av til grønnstruktur, som skille mot veg. 

   


