
  
  

 

 

 

REGULERINGSPLAN 1712 - BOLIGER PÅ EIENDOM 18/6, B9 I PLAN 1412 

MIDTRE KALDSLETT 

 

BEHANDLING I KOMMUNESTYRET 

 

   

Saken skal behandles i følgende utvalg:  

 Byrådet  

 Byutviklingskomité 

 Kommunestyret 

  

  

  

  

  

::: Sett inn innstillingen under denne linja IKKE SLETT LINJA  

 

Byrådsleders innstilling til vedtak: 

  

Forslag til reguleringsplan 1712 Reguleringsplan for boliger på eiendom 18/6, B9 i plan 1412 

Midtre Kaldslett, datert 05.12.11, med tilhørende bestemmelser datert 06.12.11, vedtas. 

 

  

  

  

  

Vedtaket er gjort iht. PBL § 12-10 

  

  

  

  

::: Sett inn innstillingen over denne linja IKKE SLETT LINJA 

 

  

  

  

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE SLETT LINJA 

 

 

 

 



 

 

01 Saksdokumenter 
 Dato: 

 

Vedlagte saksdokument 

  

  

  

  

  

01. Oversiktskart + lokaliseringskart 03.11.2010 

02. Forslag til reguleringsplankart 02.12.2011  

03. Forslag til reguleringsbestemmelser 21.11.2011 

04. Lanskapsplan 05.05.2010 

05. Snitt med 3-D 06.07.2011  

06. Sol og skygge diagram 22.09.2011 

 07. Planbeskrivelse 05.10.2010 

 08. ROS-analyse 23.03.2011 

Ikke trykte vedlegg 09. Merknad Ba-by-le 18.01.2011 

 10. Merknad Kommunalt råd for funksjoshemmede 16.01.2011 

 11. Merknad kommunaloverlege 26.01.2011 

 12. Merknad Norodd Nilsen med flere 25.01.2011 

 13. Merknad Norodd Nilsen 17.01.2011 

 14. Merknad NVE 26.01.2011 

 15. Merknad Slipelvvegen 1-7 27.01.2011 

 16. Merknad Øvre Kaldslett AS 27.01.2011 

 17. Innsigelse Fylkesmannen i Troms 24.01.2011 

 18. Frafall av innsigelsen 27.05.2011 

 19. Merknad etter naboskapsmøte 25.09.2011 

   

   

Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – ikke 

vedlagt 

Reguleringsplan for Midtre Kaldslett, plan id. 1412 25.03.1998 

Reguleringsplan Slipelvvegen og storbakkvegen, plan 

id. 1700 

24.02.2010 

Reguleringsplan Felt b1-b3 og b5, midtre kaldslett, plan 

id 1507 

30.01.2002 

Kommuneplanens arealdel 2007-2018 19.06.2007 

  

  



 

 

02 Planfakta  

  

 
 

 Planområdets størrelse: 17,3 daa 

 Gjeldene reguleringsformål er bolig i reguleringsplan 1412 

Midtre Kaldslett, vedtatt 25.03.1998, med mindre vesentlig 

endring for området B9 og B11, vedtatt 09.11.1998. 

Storbakkvegen er regulert i plan 1700 Slipelvvegen og søndre del av 

Storbakkvegen, vedtatt 24.02.2010. 

 Foreslåtte reguleringsformål er bolig, lekeplass, renovasjon, 

kjørevei, fortau, skogsvei og vegetasjonsskjerm. 

 Boligformål: 

o Antall bolighus: 24 

o Antall boenheter: 48 

o Det foreslås regulert to lekeplasser og en 

kvartalslekeplass 

o Boligstørrelse: 50% 2-3- roms, 50% 3-4-roms  

 

 Areal for lek og opphold:  

o Nærlekeplass/ rett fra gateplan =160 m2 (L2)+ 60 

m2 (L1) = 220 m2 

o Kvartalslekeplass (KL) + Nærlekeplass (L1), 

terreng inntil 1:3 = 974 m2 + 275 m2 =1249 m2 

o Kvartalslekeplass (KL), terreng brattere enn 1:3 = 

 



 

 

931 m2 

o Totalt lekeareal = 2400 m2 

 

 Det knyttes rekkefølgekrav til opparbeiding av fortau til 

ballplassen F6, strøkslekeplass F4 som ligger utenfor 

reguleringsområdet og barnehage i nærheten. 

 

 

 

 

 

03 Beskrivelse av 

planprosessen 

  Dato: 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Planprosessens 

spesielle sider 

Oppstartsmøte med byutvikling 01.03.2010 

Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet 

partene) 

 

09.03.2010 

Komplett forslag til reguleringsplan 05.10.2010 

Offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) 09.12.2010 

Naboskapsmøte 21.09.2011 

Planutvalgets behandling (2.gangsbehandling)  

  

  

   

Forsalgsstiller har i løpet av prosessen endret sitt utgangspunkt; 

fra ønske om å regulere boligblokker til dages forslag om om 

horisontalt delte tomannsboliger og kjedehus. Planen er i tråd med 

overordnet reguleringsplan 1412, men hadde mangler angående 

ROS-analyse som resulterte i innsigelse fra Fylkesmannen i 

Troms. I løpet av høringsperioden har det blitt mottatt merknad 

fra naboene. Merknaden angår høyde forhold mellom de 

eksisterende og foreslåtte boligbygg i området. Innsigelsen fra 

Fylkesmannen er trukket, mens merknad fra naboene har resultert 

i at boligbygg vest i planområdet har blitt noe lavere og 

møneretning snudd i retning nord-sør. 

 

  

04 Planvurdering 
  

   

Bakgrunn Reguleringsplanforslaget er i samsvar med overordnete planer. Planen 

omfatter hele felt B9 innenfor gjeldende reguleringsplan 1412 Midtre 

Kaldslett. Felt B9 er i plan 1412 reguler til boliger.   

 

Boligbebyggelse Planen foreslår 48 boenheter fordelt på 24 bolighus, 2- til 4-etasjers 

høyde. Bebyggelsen som allerede finnes i området Midtre Kaldslett er 

eneboliger, rekkehus, blokkbebyggelse, men også eldre bebyggelse 



 

 

med bolighus med tilhørende låve, fjøs og sjå. 

 

Universell 

utforming 

Universell utforming foreslås for alle boliger i området B9, i samsvar 

med anbefalte løsninger i ”Bygg for alle”, samt nye forskrifter til ny 

plan- og bygningslov. 

 

Storbakkvegen Boligfelt B9 har atkomst fra Storbakkvegen som er definert som vei for 

flere boligfelt innenfor plan 1412 (felt B1-9). Den fremtidige 

lokaltrafikken vil ikke utgjøre en betydelig støykilde i fremtiden. Det er 

heller ikke registrert noen støykilder i området.  

 

Kvartalslekeplass Planen foreslår to lekeplasser og en kvartalslekeplass innenfor området. 

Topografi innenfor planområdet tvinger til oppdeling av 

lekeplassområdene i ”terrasser”. Lekeplassene vil ha tilgang fra 

gateplan og tilfredstiler krav til størrelse iht. Kommuneplanen og er i 

tråd med prinsipper for universell utforming.  

 

Strøkslekeplass Byutviklingssjefen velger å knytte rekefølgekrav til strøkslekeplass F4; 

område for ballek og mer tradisjonell lekeplass. Det er krav i 

Kommuneplan 2007-2018 om strøkslekeplass på minimum 6.000 m
2
. 

Plan 1412 har godkjent/regulert at dette arealkravet kan deles i to; 

hovedstrøkslekeplass F4 på 4,4 daa og mindre lekeplasser på ca. 2 daa. 

På grunn av økende utbygning og behov i området anbefales den 

regulerte strøkslekeplass F4 realisert før det gis tillatelse for 

igangsetting av boliger i boligfelt B9. I tillegg stilles det rekkefølgekrav 

til opparbeiding av fortau til ballplassen F6.  

 

Barnehage Boligutbygning i område Midtre Kaldslett har pågått i lengre tid. Det er 

vesentlig behov for barnehage i området. Byutviklingssjefen anbefaler 

at boligutbygning i område ikke kan finne sted før det er regulert en 

barnehage. De forløpige alternativer for barnehagetomter i nærheten av 

Midtre Kaldslett er Nordmannsgård og Berglund. 

 

Støy Planen vil medføre begrenset økning av støybelastning som følge av 

antall boliger i området. 

 

Kulturminner Innefor kvartalslekeplassen bevares steinmur som har kulturhistorisk 

verdig. Ellers er det ikke registrert noen andre kulturminner i 

reguleringsområdet.  

 

Grunnforhold ROS-analysen har vurdert både skredfaren og grunnforhold i området. 

Konklusjonen i rapporten er av grunnforholdene på tomten forventes å 

bestå av morene over skiferbergarter. Skråningene over tomten antas i 

hovedsak å bestå av morene masse over forvitret berg. Undersøkelsene 

indikerer at det ikke er marine sedimenter på eiendommen. Ut fra de 

studiene er det ikke problematiske grunnforhold som kan forårsake 

stabilitetsproblemer ved normal utnyttelse. Ved detaljprosjektering vil 

det imidlertid være behov for grunnundersøkelser for å komme frem til 

optimal fundamenteringsløsning. 



 

 

 

05 Vurdering av 

merknader og 

evt. innsigelser 

 

 

Byutviklingssjefens vurdering av innkomne merknader og evt. 

innsigelser 

Grunneiere for 

eiendom 18/57, 58, 

70, 71, 72, 206, 207 

 

Merknaden omfatter forhold mellom den eksisterende bebyggelsen og 

planforslaget. Det kreves lengre avstand fra nabogrense, minst fire meter. 

Det er ikke ønskelig at deler av eiendommene inngår i planområdet. 

Husene med fire etasjer vil virke svært ruvende: to etasjer over 

Storbakkveien og to underetasjer. Det vil føre til direkte innsyn og skygge 

for sola. I stede for å få sol klokken åtte vil de få solen kl. 13. Det er trykt 

frykt for leier og store vannmengder vil skape utrygge grunnforhold; viser 

til at forstøtningsmuren ved Slipelvvegen 1-7 raste ut i 2007. Det er frykt 

for verditap av de eksisterende boligene grunnet så nære og høye hus. 

Grunneierne krever at det tas hensyn til allerede eksisterende bebyggelse.   

 

Byutviklingssjefens vurdering: 

I det reviderte planforslaget er avstand til eiendomsgrensen økt, selv om 

boligbygg var innenfor byggegrense i overordnede plan 1412. 

 

Forslagsstiller har imøtekommet merknaden ved å senke høyde med 0,5 

meter og vendt gavl mot nord og sør. På denne måten blir den sterke 

visuelle opplevelsen av bolighus i skråterreng forminsket.  

 

Felt B9 er definert i overordnet plan 1412. Planavgrensning har ingen 

påvirkning på dagens formål på de utbygde eiendommene.  

 

I det reviderte forslaget blir direkte innsyn hindret av at boligbygg har gavl 

i retning nord-sør og det vil bli satt opp gjerde på eiendomsgrensen. 

 

Skyggelegging av eiendommer i urbane strøk er dessverre ulemper som 

forekommer i urbane miljøer. Det samme gjelder siktlinjer. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at det ikke er reel fare i 

reguleringsområdet.  

 

Bygg i Nord gruppen/ 

Øvre Kaldslett AS 

 

Merknaden til planens punkt 5 c – «Storbakkvegen med fortau skal 

opparbeides før det gis brukstillatelse til bolger». Bygg i Nord 

gruppen/ Øvre Kaldslett AS som grunneier av gnr./bnr.: 18/625 

ønsker å inngå avtale om rett til disponering av areal til vei og fortau i 

Storbakkvegen.  

 

Byutviklingssjefens vurdering: 

Utbygningsavtaler omfattes ikke av denne delen av 

reguleringsarbeidet. Merknaden tas ikke til følge.  

 

 

 

 

 



 

 

Norges vassdrags- og 

energi direktørat 

(NVE) 

 

NVE mener at hensyn til skred og grunnforhold ikke kommer godt 

nok frem i planen og at reell fare skal være utredet. Planbeskrivelsen 

viser skredgrense, men ikke vurderer bevaring av skog for at 

skredgrensen skal opprettholdes. Dette bør vurderes og ivaretas i 

bestemmelsene. NVE mener at grunnforhold skal dokumenteres før 

det gis igangsettingstillatelse til utbygging. Utredningen skal avklares 

før reguleringsplanen vedtas.  

 

Byutviklingssjefens vurdering: 

Risiko- og sårbarhetsanalysen som har blitt gjennomført i tiden etter 

offentlig ettersyn viser at det ikke er reel fare i reguleringsområdet. 

Bevaring av skog skal skje i samsvar med kommuneplanen. 

Skredgrensen opprettholdes. Grunnforhold skal dokumenteres å være 

sikre før det gis igangsettingstillatelse og under bygging. 

Merknaden tas til følge. 

 

Kommunalt råd for 

funksjonshemmede 

 

Merknaden omtaler tekst i Byutviklingssjefens planvurdering: «Det er 

ikke mulig å oppnå universell tilgjengelighet til hele det avsatte 

lekearealet i planen». Det foreslås et møte mellom Byutvikling, Ba-

by-le og Kommunalt råd for funksjonshemmede. 

 

Byutviklingssjefens vurdering: 

Lekeområdene er terrassert siden planområdet befinner seg i 

skråterreng. Deler av lekeplassene som er tilgjengelig fra gateplanen 

er i tråd med krav i Kommuneplanen og prinsipper for universell 

utforming. Dette ble avklart i møte med Ba-by-le. Representant for 

Kommunalt råd for funksjonshemmede kunne ikke delta på møtet. 

 

Ba-by-le Merknaden gjelder tekst i Byutviklingssjefens planvurdering: «Det er 

ikke mulig å oppnå universell tilgjengelighet til hele det avsatte 

lekearealet i planen». Det vises til RPR (Rundskriv T-4/98) pkt. 5 

krav til fysisk utforming. 

  

Byutviklingssjefens vurdering: 

Lekeområdene er terrassert siden planområdet befinner seg i 

skråterreng. Deler av lekeplassene som er tilgjengelig fra gateplanen 

er i tråd med krav i Kommuneplanen og prinsipper for universell 

utforming. Dette ble avklart i møte med Ba-by-le, 12.04.2011. 

  

Fylkesmannen i 

Troms 

 

Innsigelsen er fremmet på bakgrunn av at planen mangler risiko- og 

sårbarhetsanalyse iht. krav i plan- og bygningsloven § 4-3.  

 

Byutviklingssjefens vurdering: 

Innsigelse til planen ble fremmet på bakgrunn av at planen manglet 

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), som er krav i i plan- og 

bygningsloven § 4-4. 

Innsigelsen trekkes siden det er utarbeidet ROS-analysen som 

tilfredsstiller lovens krav og viser at det ikke er uakseptabel risiko 

forbundet med bygging i planområdet. 



 

 

 

  

Beboere i 

Slipelvvegen 1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viser til tidligere lovnader om at arbeid med området på oversiden i 

nærområdet ikke påstartes før arbeidet med forstøtningsmur og 

gangvei øst for Slipelvvegen 1-7 ferdigstilles. Det stilles krav om at 

Sintefs bekymring angående stabilitet av vannførende siltlag i en 

anleggsfase blir hensyntatt siden området B9 ligger rett på skrå over 

Slipelvvegen 1-7. Det bes om geoteknisk undersøkelse av skråningen 

med grunnundersøkelser siden tungt anleggsutstyr og 

sprengningsarbeid medfører vibrasjoner i grunn. Dette kan sette 

forstøtningsmuren ved Slipelvvegen 1-7 i ytterlige bevegelse. Muren 

heller kun 10.7 cm pr høyde meter i stede for foreskrevet 18 cm. Det 

vises til brev fra Byutvikling dater 14.10.2008 (saknr.: 04/04059-

042). Det bes om bekreftelse om at tung anleggstrafikk/sprenging 

ikke vil medføre ytterlige skade på muren. Beboere i Slipelvvegen 1-7 

er enig i at boligutbyggingen i området ikke kan finne sted før 

kvartalslekeplassen F4 er realisert og barnehage regulert. Det er ønske 

om at få tydeliggjort hva som menes med nærhet til området når det 

gjelder lokalisering av barnehage. Det forutsettes at gang- og 

sykkelveien fra Slipelvvegen til Sorbakkvegen ikke blir benyttet for 

tung anleggstrafikk ved utbygging av felt B9. 

 

Byutviklingssjefens vurdering: 

Merknaden omtaler forhold utenfor planområdet. De nevnte forhold 

bør reguleres i egen prosess eller i sammenheng med realisering av 

boligfelt B5 i plan 1507. Det stilles krav om ytterligere 

grunnundersøkelse for å kartlegge behov for særskilte sikringstiltak 

mot utrasing; bestemmelse IV g) Grunnforhold. 

Storbakkvegen vil brukes til anleggstrafikk siden slik trafikk ikke er 

tillatt gjennom Slipelvvegen.  

Merknaden tas ikke til følge. 

 

Kommuneoverlege Det vises til referat fra møte om Kaldslett 03.04.2009 der det 

beskrives at det skal legges inn krav om opparbeiding av fortau til 

ballplass F6. Det gis innspill om fartsreduksjon til 30 km/t grunnet 

barnas kryssing av vei for å benytte seg park, lekeplasser og 

ballplasser. Det stilles krav om at jord på lekeplasser og barnehage er 

iht. «Kvalitetskriterier for jord i barnehager, lekeplasser og skoler 

basert på helsevurderinger.» 

 

Byutviklingssjefens vurdering: 

I det reviderte planforslaget stilles det krav om opparbeiding av fortau 

fra planområdet til ballplass F6.  

 

Solstrandvegen er samlevei for boligområder og er utformet for 50 

km/t. Reduksjon av fart til 30 km/t bør vurderes gjennom egen 

prosess.  

 

Kvalitetskrav til jord på lekeplasser og barnehager er regulert på lik 



 

 

linje med andre forskrifter slik at dette kravet stilles uavhengig av 

bestemmelser i reguleringsplan. 

 

Merknaden tas delvis til følge. 

 

  

Statens vegvesen 

 

Det er ingen vesentlige merknader til planforslaget, med det forventes 

at kollektivtransport prioriteres ved opparbeidelse av 

bussholdeplasser som ivaretar den økte boligbyggingen i området.  

 

Byutviklingssjefens vurdering: 

Prioritering av kollektivtransport er svært viktig for å styrke positiv 

byutvikling, jf. Kommuneplanen. I denne planen er det ingen 

kollektivtrasé, men planen ivaretar veikryssing i og utenfor 

planområdet.  

Merknaden tas ikke til følge. 

 

Merknad under 

begrenset høring fra 

grunneiere for 

eiendom 18/57, 58, 

70, 71, 72, 206, 207 

Det stilles krav om tilsendt møtereferat fra naboskapsmøte avhold 

21.09.2011. Etter møtet er det fortsatt flere punkt som er uklare. Det 

fremmes forslag om å senke Storbakkvegen tre til fire meter. Dette vil 

senke husene på nedsiden av vegen, mindre endringer i sol/skygge 

forhold på eksisterende bebyggelse, samtidig gi bedre sikt for husene 

på oversiden. Det andre alternativet er å senke husene uten å senke 

veien. Det er ikke nødvendig med takvinkel rundt 27 grader dersom 

loftetasje ikke skal bebos. Den foreslåtte muren i tomtegrense vil også 

dominere for den eksisterende bebyggelsen. Det estimeres med at 

høyde til muren kan variere fra 1 meter til 4,5 meter. Det bes om 

flytte muren lengre opp i terrenget eller andre tiltak fro å senke den. 

Det vises til Naboloven hvor en kan sette opp en støttemur på 1 meter 

når den er 2 meter fra tomtegrense. Å senke veien vil bidra til å senke 

høyde på muren. Graving i terrenget vil medføre endringer i 

grunnforhold. Det er uavklart i hvor stor grad er dette utredet. Det bes 

om bekreftelse på hvilken grunnundersøkelse er gjort. Det er en rekke 

eksempler på at området er dominert av leire. Gravearbeid fra Troms 

Kraft medførte at gravemaskin sank i leiren. Etter gravingen er vannet 

tatt nye veier, nye oppkommer med vann dukker opp, 

vanninntregning mot husene. Eksisterende hus har støttemurer som 

var godt forankret, men som massene i terrenget knekker ned. Det 

uttrykkes bekymring for de foreslåtte snødeponiene, og hvordan den 

eksisterende vannmengden kan påvirke grunnforhold og stabilitet i 

grunn for de eksisterende boligene. Grunneier oppfatter at de 

eksisterende planer vil medføre betydelig verditap på deres 

eiendommer. Den antatte fremtidig verditap på eiendommer skal 

dokumenteres ved at eiendommene takseres før utbygging og at dette 

dekkes av utbygger. 

 

Byutviklingssjefens vurdering:  

Forslaget om å senke ned Storbakkvegen vil by på tekniske 

utfordringer i form av store terrenginngrep for boligene øst for 



 

 

Storbakkvegen og bratt stigning av Storbakkvegen videre mot nord. 

 

Loft etasjen skal være beboelig slik at forslaget om endring av 

takvinkel, slik det foreslås, ikke vil være mulig. 

 

En av funksjonene til muren er til dels å hindre sikt mellom naboene i 

området.  

 

Ros-analysen er tilgjengelig for alle som ønsker innsyn. 

Byutviklingssjefen påpeker at analysen er godkjent av Fylkesmannen. 

Det stilles krav om ytterligere grunnundersøkelse for å kartlegge 

behov for særskilte sikringstiltak mot utrasing; bestemmelse IV g) 

Grunnforhold. 

 

Det er usikkerhet om fremtidig boligbygging i området, i tråd med 

planen 1412 vil medføre betydelig verditap av eiendommene i 

området. Generell byvekst vil også kunne gi verdistigning.    

 

Merknaden tas ikke til følge. 

 
 

 

 

 



 

 

07 Konklusjon  
 

  
I tiden etter offentlig ettersyn har planforslaget blitt delvis endret i 

forhold til merknadene og innsigelsen som har kommet inn. Den 

største endringen har skjedd i området mellom Storbakkveggen og den 

eksisterende bebyggelsen. Eneboligene har blitt litt lavere, har 

gavlåpning i retning nord-sør og har trukket seg lengre fra 

eiendomsgrensen. Endringen vil føre til at boligbygningene ikke 

oppleves like dominerende og monumentale som det opprinnelige 

forslaget i forhold til den eksisterende bebyggelsen.  

 

Boligbyggene øst for Storbakkveggen er endret til kjedehus og bindes 

sammen av trappehus eller utebod.  

 

De nye endringene fører til bedre utnyttelse av arealet, i samsvar med 

overordnet plan for området, plan nr. 1412. 

 

I det reviderte planforslaget har det blitt regulert skogsvei. Dette var 

nødvendig for å sikre tilgang til resurser som ligger lengre opp i 

terrenget, utenfor reguleringsplanområdet. 

 

Planen sikrer opparbeiding av infrastruktur også utenfor planområdet: 

fortau og bussholdeplass langs Solstrandvegen, fortau til ballplass F6 

og opparbeidelse av strøkslekeplass F4. 

 

Innsigelsen som kom fra Fylkesmannen i Troms har blitt trukket 

tilbake etter at den har blitt utarbeidet et ny ROS-analyse godkjent av 

Fylkesmannen. 

 

Planen ble lagt ut til begrenset høring for de nærmeste naboene til 

planområdet. Høringen førte til ny merknad fra naboene. De er heller 

ikke positive til det reviderte planforslaget. 

 

Byutviklingssjefen mener at planforslaget har endret seg positivt og 

imøtekommer de fleste merknadene i så stor grad det er mulig. Med 

bakgrunn i dette anbefales forslaget. 

  

 

 

 Byutviklingssjefen/Milan Dunđerović 

 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja IKKE SLETT LINJA 

 

  

 


