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PLANINITIATIV DETALJREGULERING PÅ EIENDOMMEN «UTGÅRD» GNR 26, 

BNR 9 I BALSFJORD KOMMUNE. 

 

A - Formålet med planen. 

Formålet med planen er å videreutvikle Nordkjosbotn som sentrumsområde med tilgang til 

sentrumsnære, byggeklare boligtomter.  

Det vil her være gangavstand til: 

• Torget-forretningssenteret. 

• Barnehage og barneskole. 

• Videregående skole og idrettshallen. 

• Samfunnshuset og Idrettsanleggene. 

• Friluftsområder 

• Eksisterende sentrumsnære arbeidsplasser og framtidige etableringer. 

 

B - Planområdet og planarbeidets virkninger utenfor planområdet. 

Planområdet grenser direkte mot det eksisterende regulerte boligfeltet «Nordkjoselv» som er en 

del av tettstedet Nordkjosbotn. Planområdet kan i denne sammenheng betraktes som en utvidelse 

av eksisterende boligområde, og som en utvidelse av sentrumsområdet. 

 

Virkningene utenfor planområdet vil først og fremst være at det opprettes et tilbud  

i Nordkjosbotn sentrum hvor det pr dato er knapphet eller ingen tilgang på boligtomter. 

Planen vil og påvirke trafikkbildet, trykket på skole og barnehageplass behov, noe som vil bli 

vurdert i planprosessen. 

Mht offentlig økonomi vil tilbudet på boligtomter her redusere behovet for større 

grunnlagsinvesteringer og feltutbygging i områder med beliggenhet langt utenfor sentrum.  

Jfr mulig utvidelse og opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg og infrastruktur i det 

kommunale boligfeltet «Steinvollan» som ligger i avstand 3 km fra N.botn sentrum. 

 

Det må ellers antas at tomtetilbud i sentrum vil avlaste presset på enkeltfradelinger og tilfeldig 

bygging på eiendommer utenom sentrum hvor det i de fleste enkeltsaker er konflikter i forhold til 

landbruksinteresser, avkjørsler, vann- og avløpsanlegg osv. 

Økonomisk er slik spredt bygging også ugunstig i forhold til private og offentlige transporter. 

 

C - Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak. 

Planlagt reguleringsformål er i hovedsak boligformål med selveiertomter for eneboliger. 

Behovet som avdekkes gjennom reguleringsplanprosessen vil avgjøre hvorvidt det også kan/bør 

bli regulert tomter for boliger med flere boenheter, rekkehusbebyggelse etc. 

Samarbeid med, og innspill fra off. instanser, bør også avdekke behovet for arealer til ny 

barnehage, omsorgsboliger, eller andre offentlige behov. 

 

I forhold til arealdisponeringen vil det bli regulert inn lekeområder, grøntarealer og hensynssoner 

mot Nordkjoselva. Reguleringsplanprosessen vil avklare behov og størrelse på områdene. 

 

Anlegg og tiltak for øvrig vil være prosjektering og opparbeidelse av interne veisystemer og 

vann- avløpssystemer samt generell infrastruktur innenfor regulert område. 

Det skal avsettes egnet plass for og adkomst til avløpspumpestasjon. 
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Andre tiltak i denne sammenheng vil være tilknytninger mot kommunal veg og eksisterende off. 

vann- og avløpssystemer. 

 

D - Utbyggingsvolum og byggehøyder. 

Planområdet som helhet vil ut fra foreløpige overslag omfatte 50-60 tomter for bolighus. 

Innspill fra off. myndighet eller evt. andre kan få innvirkning og endre utbygningsvolum og 

formål. 

 

I forhold til at området har en relativ lav beliggenhet vil det her være naturlig at deler av 

bebyggelsen vil føres opp i 2 etasjer. 

Naturlig maksimal byggehøyde vil dermed bli 8-9 m. 

Plan- og kartarbeidene vil avdekke om bestemmelser om mønehøyde/etasjetall og bebyggelse 

generelt skal være ens for hele feltet eller gjelde områdevis. 

 

I forhold til sikkerhet og evt. skadeomfang i forhold til vann- og avløpssystem foreslås det at all 

bebyggelse føres opp uten kjeller.  

 

E - Funksjonell og miljømessig kvalitet. 

Områdets beliggenhet er i seg selv en viktig faktor både mht. funksjonell og miljømessig 

kvalitet. 

Det funksjonelle går på korte avstander og enkel adkomst for beboerne til sentrum, og de 

funksjoner som er listet opp under pkt. A. 

Det funksjonelle internt i området må utvikles i planprosessen og i prosjekteringen av 

kommunaltekniske anlegg og infrastruktur. Dette gjelder funksjonelle og gode tekniske anlegg 

samt funksjonalitet for beboerne i boligfeltet. 

Friluftsliv og adkomst/tilgang til elv og turløyper vil bli tatt hensyn til i reguleringsarbeidet. 

 

I planprosessen er det viktig å skape godt bomiljø ved å legge til rette for alle alderstrinn i 

forhold til områder for lek, fritid, grønne lunger etc. 

En viktig miljømessig kvalitet er redusert luft-, lydforurensing og bedre trafikksikkerhet da 

beliggenheten tilsier redusert bilbruk. 

Det er også utbygd gang-sykkelveger i området slik at sentrumsfunksjonene har trafikksikker 

adkomst. 

Tilknytning til offentlige anlegg med god vannkvalitet og høygradig rensing av avløpsvannet er 

også viktig i forhold til miljømessig kvalitet. 

 

F - Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser. 

Tiltaket betraktes som en naturlig utvidelse av Nordkjosbotn sentrum m/omegn, og vil bestå av 

bebyggelse og aktiviteter av kjent omfang. 

Tiltakets beliggenhet tilsier liten innvirkning på landskap og naturomgivelser. 

Tiltaket stenger ingen utsikt eller solgang, gir ingen skyggevirkning for eksisterende bebyggelse, 

og vil heller ikke være årsak til endrede vind- eller naturforhold i området. 

Tiltaket vil knapt være synlig før en kommer inn på området eller for andre enn nærmeste naboer 

i «Nordkjoselv» boligfelt, og evt. nabogrunneiere. 
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G - Forholdet til kommuneplan, gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og   

       pågående planarbeid. 

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel klassifisert som LNFR-område. 

Formannskapet (Planutvalget) i Balsfjord har under sak 10/18 – 17.01.2018 utredet og behandlet 

tiltakshavers forslag om omdisponering av eiendommen for videre detaljregulering til 

boligformål. 

Saksutredningen og formannskapets vedtak viser at samfunnsinteressene i denne saken er så vidt 

store at det er ønskelig med «oppstart av detaljregulering på eiendommen gnr 26, bnr 9. 

 

Planområdet for det foreslåtte området som skal reguleres grenser mot reguleringsplanene 

«Nordkjoselv boligfelt», «Nye Nordkjoselv boligfelt», «Nordkjoselv barnehage» og 

«Nordkjosbotn Sør». 

Foreslått regulering på eiendommen «Utgård» er en naturlig følge av at de etablerte 

boligområdene ikke har ledige tomter, og også som en følge av tomtebehovet er forsterket av 

industrietableringer innenfor planområdet for «Nordkjosbotn Sør». 

Foreslått regulering og etterfølgende utbygging på eiendommen «Utgård» er ikke i konflikt med 

reguleringsformål eller bebyggelse innenfor de øvrige planområdene. 

 

 

H - Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet. 

Samfunnsinteressene er uten tvil de sterkeste som berøres av planinitiativet. 

Nordkjosbotn er i en fastlåst situasjon uten byggeklare boligtomter. 

Dette betraktes som alvorlig mht videreutviklingen av det nest største senteret i kommunen, og er 

også svært negativt i forhold til næringsutvikling og nyetableringer. 

 

Øvrige interesser er landbruksinteressene som i denne saken bør vike. 

Det kan ellers være verneinteresser mot Nordkjoselva, samt interesser til naboer og gjenboere 

som blir ivaretatt i reguleringsprosessen. 

 

 

I -  Ivaretakelse av samfunnssikkerhet, evt. forebygge risiko og sårbarhet. 

I forhold til NVE`s faresonekart ligger området utenom faresonen for skred/ras, men innenfor 

aktsomhetsområdet for flom. 

I forhold til flom vil bebyggelsen bli plassert høyere og dermed med større sikkerhet en laveste 

eksisterende bebyggelse i «Nye Nordkjoselv boligfelt». 

Det vil for øvrig bli kjellerløs bebyggelse som også vil gi øket sikkerhet i forhold til flom og høg 

vannstand i Nordkjoselva. 

 

Mht. grunnforholdene vil det i den grad det er nødvendig bli foretatt grunnundersøkelser for å 

dokumentere sikkerhet. 
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J - Berørte offentlige organer og andre som skal skal varsles om planoppstart. 

I samsvar med Kommunal- og moderniseringsdepartementets Reguleringsplanveileder skal 

følgende varsles om planoppstart: 

• Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i 

planområdet når de blir direkte berørt. 

• Alle kommunale etater som kan bli berørt av planen, eller som forvalter offentlige 

interesser som kan bli berørt.  Eks. kommunaltekniske anlegg. 

• Kommunale, interkommunale eller private selskap som har ansvar for offentlig 

infrastruktur. 

• Fylkeskommunen. 

• Fylkesmannen. 

• Andre statlige fagmyndigheter som berøres av planarbeidet og evt. har 

innsigelseskompetanse. 

• Sametinget. 

• Nabokommuner (dersom de blir berørt). 

• Velforeninger, berørte organisasjoner etc. 

• Naboer som blir direkte berørt. 

• Naboeiendommer med felles grense til planområdet skal alltid varsles. 

 

 

K - Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere,  

       festere, naboer og andre berørte. 

Det skal etableres samarbeidsplattformer (møter og gjensidig informasjon) med: 

• Kommunen (kommunestyre, planutvalg, kommuneplanlegger/saksbehandler) 

• Forslagsstillere/utbyggere og grunneiere. 

• Fagkyndig plankonsulent. 

• Regionale myndigheter. 

• Statlige myndigheter. 

• Naboer. 

• Allmennheten, interesseorganisasjoner mv. 

 

 

L - Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredning, og    

       hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 

Iht forskrift om konsekvensutredning (KU-forskriften) §6 b) reguleringsplaner etter plan og 

bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Nr. 25 Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i 

samsvar med overordnet plan. Skal alltid behandles etter forskriften. 

Det betyr at for dette konkrete forslaget til regulering på eiendommen «Utgård», er det krav om 

konsekvensutredning. 

Konsekvensutredningen gjennomføres i samsvar med KU-forskriftens krav. 

 


