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Tromsø kommune 
 
 
 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 18/ 6, B9 I PLAN 
1412 MIDTRE KALDSLETT - PLAN NR. 1712 
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Dato for siste revisjon: .................................................................. 21.11.2011 
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ..................... 25.01.2012 

 

 

 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området som på 
plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 

 

 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål: 
 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1 Boligbebyggelse (B1-4) 

1.2 Uteoppholdsarealer/lekeplass ved inngang (L1-2)  

1.3 Uteoppholdsarealer/kvartalslekeplass (KL) 

1.4 Renovasjonsanlegg/ avfalllsug (R1-2) 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Kjøreveg 

2.2 Fortau 

 

 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av arealer og 
bygninger innenfor planområdet: 

 

1. BYGGEOMRÅDER 

1.1. Boligbebyggelse B1-4 

a) Innenfor området kan der føres opp boliger med tilhørende anlegg. Bebyggelse vist på plankartet er 

retningsgivende. Det kan gjøres avvik innenfor byggegrensen. 

b) Maksimum tillatt bruksareal (BRA) på en tomt er angitt for hvert felt på plankartet. 
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c) Maksimum tillatt mønehøyde på en tomt er angitt for hvert bolighus på plankartet. 

d) Mellom innkjørselsplan og inngangsplan i huset skal være utformet etter prinsipper for universell 

utforming. Det skal være trinnfri atkomstveg med maksimum stigning 1:20. Tillatt mønehøyde felt i B1 

er maksimum 6,5 meter over inngangsplan (2 etasjer), og felt B2-4 maksimum 9,5 meter over 

innkjørselsplan (3 etasjer). 

e) Det kan innenfor planområdet oppføres 24 bolighus på individuelle tomteparseller. Det tillates totalt 48 

boenheter. 

f) Minste sammenhengende uteoppholdsareal (MUA) skal være 25 m2. Arealet kan være på veranda eller 

på tak. 

g) Bebyggelsen skal utformes slik at bygningsmassen fremstår som en helhet med hensyn til volum og 

eksteriør i seg selv og i forhold til omgivelsene. Bebyggelsen skal ha saltak med ens helning på 

maksimum 45 grader. Garasjer kan ha flatt tak og utnyttes til takterrasse. 

h) Det avsettes minimum 1,25 biloppstillingsplass pr. bolig. Bilatkomst til bolig er vist med pil på 

plankartet. 

i) Maksimal tillat høyde på støttemuren er 2 meter. Muren kan være lavere, avhengig av terrenget. 

 

1.2. Uteoppholdsarealer /Lekeplass ved inngang (L1-2) 

a) Områdene er avsatt til lekeplass som skal være felles for alle beboere innenfor felt B1-4. Lekeplassen er 

spesielt for barn i alderen 2-6 år og skal i tillegg ha oppholdsmulighet for voksne. Lekeplassene skal 

opparbeides i samsvar med tilhørende uteromsplan nærlekeplass B9, Midtre Kaldslett, datert 

05.05.2010. 

 

1.3. Uteoppholdsarealer /Kvartalslekeplass (KL) 

a) Området er avsatt til lekeplass som skal være felles for alle beboere innenfor felt B1-4. Lekeplassen er 

spesielt for barn i alderen 5-13 år og skal i tillegg ha oppholdsmulighet for voksne. Lekeplassen skal 

opparbeides i samsvar med tilhørende uteromsplan kvartalslekeplasss B9, Midtre Kaldslett, datert 

05.05.2010. 

b) Verneverdig steingjerde innenfor området som er vist på plankartet skal bevares. Gjerdet skal være 

sikret mot utrasing. 

1.4. Renovasjonsanlegg/ avfallssug (R1-2) 

c) Innenfor området kan det etableres system for avfallsug med henholdsvis nedkastrør/avfallshydrant 

(R1-2) og lagringstank (R1). 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1. Kjøreveg 

a) Området er avsatt til offentlig kjøreveg. 

b) Det skal opparbeides forstøtningsmurer langs Storbakkvegen der det gjøres terrenginngrep for 

etablering av vegen. 

2.2. Fortau 

a)    Området er avsatt til offentlig fortau med sideareal for lukket grøft. 
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b) Det skal opparbeides forstøtningsmurer langs fortauet der det gjøres terrenginngrep for etablering av 

fortau. 

c) Boligene på oversiden (B1) har atkomst over fortau. 

d) Fortauet skal utføres med 30 cm bred kantstein i granitt. Ved innkjørsler skal det legges skrådd 

kantstein som tar hele høydeforskjellen mellom kjørebane og fortau, slik at fortauet ikke endrer høyde 

pga. innkjørselen. 

 

 

IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende fellesbestemmelser: 

 

a) Dokumentasjonskrav:  

i. Dokumentasjon på tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet i området skal vedlegges 

søknad om rammetillatelse for boliger i hvert felt. 

ii.  Plan for avfallshåndtering skal vedlegges søknad om rammetillatelse. 

iii.  Detaljert uteromsplan skal være i samsvar med plan for nærlekeplass B9, Midtre Kaldslett, 

datert 05.05.2010, og kvartalslekeplass B9, Midtre Kaldslett, datert 05.05.2010. 

iv. Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at rimelige skjønnhetshensyn er tatt. 

Dokumentasjonen skal vise forholdet til både det bebygde og ubebygde landskap og 

naboskap, og begrunne de valgte løsninger. 

b) Utnyttingsgrad:  Bruksareal helt eller delvis under terreng beregnes på følgende måte: 0 % der 

avstanden mellom himling og gjennomsnittlig terrengnivå rundt bygningen er mindre enn 0,5 meter, 50 

% der avstanden er mellom 0,5 og 1.5 meter og 100 % der avstanden er over 1.5 meter.  

c) Byggegrenser: Byggegrenser er vist på plankartet. Trapper og garasje kan plasseres i eiendomsgrense. 

d) Kulturminner:  Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre 

levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes 

kulturvernmyndighetene jfr. lov om kulturminner. 

e) Tilgjengelighet: Alle offentlige trafikkområder, friareal og byggeområder skal utformes ihht. 

bestemmelser om universell utforming. 

f) Støy: Støy i friområder skal ikke overskride Lden= 55dBA. Støy i bygge- og anleggsperioden skal være 

innenfor rammene gitt i kommuneplanens arealdel. 

g) Grunnforhold: Grunnforhold skal dokumenteres å være sikre før det gis igangsettingstillatelse og 

under bygging. På grunn av forventede økte nedbørsmengder i fremtiden, må undersøkelser av 

grunnforhold ta hensyn til spesiell sårbarhet for naboer i området. 

 

 

V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om vilkår og rekkefølge: 

 

a) Det skal reguleres en barnehage i nærheten av området før det gis igangsettingstillatelse for boliger. 
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b) Strøkslekeplass F4 i plan 1412 skal opparbeides og godkjennes til bruk før det gis igangsettingstillatelse 

for boliger. 

c) Storbakkvegen med fortau fra Solstrandvegen til Slipelvvegen skal opparbeides før det gis 

brukstillatelse for boliger. 

d) Fortau langs Solstrandvegen fra Rydningen til Storbakkvegen skal opparbeides i henhold til plan nr. 

1412 før det gis brukstillatelse for boliger.  

e) Fortau til ballplass F6 og sikker trafikkadkomst til ballplassen skal opparbeides før det gis 

brukstillatelse for boliger. 

f) Lekeplasser (L1 og L2) og kvartalslekeplass (KL) innenfor planområdet skal opparbeides og 

godkjennes til bruk før det gis brukstillatelse for boliger. 

g) Anlegg for søppelhåndtering skal være etablert før det gis brukstillatelse for boliger. 

 
 
 
Byutviklingssjefen /MD 


