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I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 

som er avgrenset på plankartet med reguleringsplangrense. 

  

 

 

 

II 

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

 

 

 

1 BEBYGGELSE OG ANLEGG  

 

1.1 Boligbebyggelse 

- Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-BFS9) 

- Konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-BKS21) 

- Blokkbebyggelse (BBB1-BBB5) 

1.2 Barnehage (o_BBH1) 

1.3 Undervisning (o_BU1) 

1.4 Vann- og avløpsanlegg (o_BVA1-o_BVA2) 

1.5 Renovasjonsanlegg (o_BRE1-o_BRE14) 

1.6 Nærlekeplass (f_NL1-f_NL27) 

1.7 Kvartalslekeplass (f_KL1-f_KL6) 

1.8 Strøkslekeplass (o_SL1-o_SL3) 

 

 

2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

2.1 Kjørevei (o_SKV1-o_SKV6) 

2.2 Fortau (o_SF1-o_SF7) 

2.3 Gang- og sykkelvei (o_SGS1-o_SGS12) 
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2.4 Annen veggrunn, teknisk anlegg (o_SVT1-o_SVT3) 

2.5  Annen veggrunn - grøntareal (o_SVG1-o_SVG2) 

2.6 Buss/ pendler innfartsparkering (o_SKF1) 

2.7 Kollektivholdeplass/ fortau (o_SKH1-o_SKH7) 

2.8  Parkering (o_SPA1) 

 

3 GRØNNSTRUKTUR 

 

3.1 Grønnstruktur (o_G1-o_G3, f_G4-f_G5, o_G6-o_G13, f_G14-f_G15, o_G16-o_G17,    

f_G18-f_G19) 

3.2 Turvei (o_GTD1-o_GTD4) 

3.3 Friområde (o_GF1) 

 

5 LNFR-OMRÅDER 

 

5.1 Friluftsformål (o_LF2-o_LF3) 

 

6 LNFR-OMRÅDER 

 

6.1  Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (o_VFS1) 

 

 

 

 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-8 gis følgende bestemmelser om hensynssoner i 

reguleringsplan: 

 

 

1 HENSYNSSONER 

 

1.1 Sikrings- og faresoner  

 

A. Frisikt (H140_1-5) 

Innen områdene tillates ikke etablert bebyggelse, installasjoner eller beplantning som hindrer 

sikt 0,5 m over vegens nivå.  

B. Ras og skredfare (H310_1-3) 

For områder merket med ras og skredfare tillates ikke etablering av boligbebyggelse før 

nødvendige sikringstiltak er gjennomført. Etablering av vei, lysløype og overvannsanlegg 

tillates.  

C. Krav vedrørende infrastruktur (H410_1-5) 

Innen området tillates etablering av anlegg for vann- og avløp.   

D. Faresone storulykkerisiko (H350_1) 
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Området angitt med H350 omfattes av risiko for storulykke i forbindelse med tankanleggene 

på Skjelnan. Sone H350_1 tilsvarer midtre ISO-risk sone. Innenfor sonen tillates ikke etablert 

ny bebyggelse for varig opphold.  

 

1.2 Sone med særlig hensyn til kulturmiljø 

 

A. Bevaring av kulturmiljø (H570_1) 

Innenfor området skal bebyggelsesstruktur og kulturlandskap bevares. Eksisterende 

bebyggelse kan bygges på/ om i samråd med antikvariske myndigheter. Det tillates etablert 

lekearealer og stier innenfor denne sonen.  

B. Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1) 

Området omfatter automatisk fredet kulturminne bestående av steinalderfunn samt mølletufte. 

Det tillates ingen etableringer innenfor området, med mindre dette framhever kulturminnet. 

Området skal opparbeides som en helhet i sammenheng med omkringliggende grøntareal. Nye 

inngrep skal godkjennes av kulturvernmyndighetene. 

 

 

 

 

IV 

I medhold av plan og bygningslovens § 12-7 gis det følgende bestemmelser om bestemmelsesområde 

innenfor planområdet: 

 

 

 

1 BESTEMMELSESOMRÅDER 

 

1.1 Snødeponi: BO-SD # 1-26 

 

a)  Det tillates deponert snø på plasser som angitt i plankartet. 

 

 

 

 

V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av 

arealer og bygninger innenfor planområdet: 

 

 

 

1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

1.1 Boligbebyggelse  

a) Boligtyper: I områdene BFS1-BFS9 tillates frittliggende småhusbebyggelse, BKS1-BKS21 

konsentrert småhusbebyggelse og BBB1-BBB5 blokkbebyggelse.  

b) Maksimalt antall boliger: Det tillates maksimalt 704 boenheter innen planområdet.  
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c) Byggetrinn: Området deles i 2 byggetrinn: nedenfor og ovenfor lysløypa, cote ca. 43.  

d) Parkering: Det skal etableres minimum 1,25 p-plass pr. bolig. Parkeringsareal inngår i angitt BRA 

for boligformål. Parkeringsareal som er 100 % under bygning/ terreng, regnes ikke med i BRA. Ev. 

terreng over p-anlegget skal bearbeides og revegeteres.  

Beboerparkering for BBB1-BBB5 skal løses i p-kjeller. 

I blokkbebyggelse og terrassehus skal det avsettes fellesanlegg med 1 takoverdekt 

sykkelparkeringsplass pr. boenhet, med mulighet til å låse fast sykkel samt ladefasiliteter. 

Sykkelparkering skal plasseres lett tilgjengelig fra gateplan og nærmest mulig inngang. 

e) Uterom:  

- Eksisterende vegetasjon som skal bevares og soner for revegetering framgår av 

landskapsplanen. Der soner for revegetering danner overgang mellom eksisterende vegetasjon 

og terrenginngrep skal disse opparbeides med stedstilpasset vegetasjon. Innenfor kultiverte 

soner for lek og opphold tillates annen vegetasjon. 

- Stier skal opparbeides der de er angitt med symbol på plankartet. Trasé skal tilpasses terrenget. 

Stier skal ha min. 1 m bredde.  

- Flomveier skal etableres gjennom grøntdrag, og skal legges utenom stiene. 

- Eiendomsforhold til uterom: 

o Offentlig: GTD1-4 (lysløype/ turveg), SL1-3 (strøkslek), G1-3, G6-G13, G16-G17 

(grønnstruktur), GF1 (friområde), SKV1-6 (kjørevei), SF1-6 (fortau), SGT1-11 (gang- 

og sykkelvei), SVT1-3 og SGS1-2 (annen veggrunn), SKF1 (buss, 

pendler/innfartsparkering), SKH1-5 (kollektivholdeplass), LF2 (friluftsformål), VFS1 

(friluftsområde i sjø), BVA1-2 (vann- og avløpsanlegg) og BRE1-14 

(renovasjonsanlegg) samt innfartsparkering SPA1.  

o Felles privat for hele planområdet: G4-G5, G14-G15, G18-19 (grønnstruktur med 

stier). 

o Felles privat for flere byggeområder:  

▪ Kvartalslekeplasser: 

- KL1 og KL2: BFS1-6, BKS3, BKS6 

- KL3: BFS7, BFS9, BKS1-2, BKS4-5, BBB1-2 

- KL4: BFS8, BKS7 

- KL5: BKS8, BKS15, BKS18-19, BBB3 

- KL6: BBB4-5, BKS9-14, BKS16-17, BKS20-21 

▪ Nærlekeplasser: 

- NL1: BFS6 

- NL2: BFS7-8 

- NL3: BKS7 

- NL4: BKS18 og BBB3 

- NL5: BFS2 og BFS6 
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- NL6: BFS8-9 

- NL7: BKS7 og BKS8 

- NL8: BKS8, BKS15 og BKS16 

- NL9: BKS18, BKS19 og BBB3 

- NL10: BKS19, BBB3 og BBB4 

- NL11: BKS6  

- NL12: BKS7 og BKS9 

- NL13: BKS7, BKS8 og BKS9 

- NL14: BKS 8, BKS10, BKS16 og BKS17 

- NL15: BKS 19, BKS20 og BBB4 

- NL16: BFS5, BKS1, BKS3 og BKS4 

- NL17: BKS5, BKS6 og BBB2 

- NL18: BKS9, BKS11 

- NL19: BKS20 og BBB4 

- NL20: BKS1, BKS2 og BBB1 

- NL21: BKS4, BKS5, BBB1 og BBB2 

- NL22: BKS11 

- NL 23: BKS13, BKS17, BKS 21 

- NL24: BKS21 og BBB5 

- NL25: BKS 12, BKS13 og BKS14 

- NL26: BKS21 og BBB5 

- NL27: BKS17 og BKS10 

f) Tilgjengelighet: I områder for nærlek, kvartalslek og strøkslek skal det etableres en universelt  

tilgjengelig sone i tilknytning til adkomstvei. Lysløype GTD1-4 skal opparbeides med maksimal 

stigning 1:12, tilrettelagt for elektrisk rullestol.  

g) Avfallshåndtering: Det skal etableres renovasjonstorg med nedgravd avfallsløsning for alle 

boligene, jf. punkt 1.5.  

h) Kvalitetskrav: Boligbebyggelsen skal ha gjennomgående leiligheter. Unntak er underetasje i 

småhusbebyggelsen og leiligheter i forkant av felles trapperom.  

Det skal være samordnet materialbruk, fasadefarge og arkitektonisk uttrykk innen hvert 

byggeområde.  

i) Takterrasser (blokkbebyggelse): Takterrasser skal trekkes tilbake min 1,5 m fra fasaden. 

j) Elektrisk anlegg: Det tillates etablert trafo innenfor områdene G3, G14, nordre ende av BKS12, 

NL10 og G15. Trafo skal være minst 5 m fra boligbygg. 

 k) Høyde: Maksimal tillatt mønehøyde innen hvert byggeområde er angitt på plankartet. 

Småhusbebyggelsen skal tilpasses terrenget. Maksimal tillatt avstand fra gjennomsnittlig planert 

terreng til møne/ gesims for hvert bygg innen de enkelte områdene for småhusbebyggelse er: 

- 13,5 m for terrassehusene 

- 16 m for lavblokkbebyggelse 

 - 9,5 m for småhusbebyggelse (tilsvarer 3 etg. kjedehus, rekkehus, eneboliger). Unntak er område     

BFS7, hvor maksimal avstand er 7,0 m (tilsvarer 2 etg.). 
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l) Utnyttelse: Maksimalt tillatt BRA inkl. parkering er angitt på plankartet. 

m) Støy:  

Generelt:   

- Følgende støykrav forholder seg til støyfaglig utredning datert 09.11.17 (omtalt som «SFU»).   

- Støyskjermer vest for bebyggelse, som kan medføre begrensing av utsikt fra boligene, må 

etableres med gjennomsiktig glass i tilstrekkelig stor del av konstruksjonen for å sikre 

gjennomsyn.  

 

Krav til boliger i gul støysone:  

Hver boenhet skal ha minst ett soverom mot stille side, iht. definisjon i SFU, samt maksimalt Lden 55 

dB på privat uteplass. For 6 boliger i område BFS6 og 2 boliger innen BFS2 blir det iht. SFU ikke 

stille side som følge av planlagte støytiltak, og det skal for disse boligene dokumenteres akseptable 

støyforhold ved bruk av tiltak på egen tomt, som f.eks. lokal skjerm eller «russervindu», eventuelt 

plassering av soverom i første etasje dersom dette gir tilstrekkelig skjerming fra områdetiltakene.  

 

Krav til byggesøknad ved utbygging av planområdet:  

- Det legges til grunn at terrenget opparbeides som angitt i SFU og landskapsplan av samme dato:  

o BFS2 (tilsvarer «boligområde nordvest» i støyrapport)  

o BFS6 (tilsvarer «boligområde nord 1» i støyrapport)  

o BFS7-8 (tilsvarer «boligområde nord 2» i støyrapport)  

o BKS1-2 (tilsvarer «boligområde sørvest» i støyrapport)  

o BFS5 (tilsvarer «boligområde vest» i støyrapport)  

- For følgende områder skal det ved byggesøknad i tillegg til terrengbearbeiding etableres 

støyskjermer med angitt høyde innen følgende områder:  

o BFS2 (tilsvarer «boligområde nordvest» i støyrapport): støyskjerm på 1,5 m mot 

fylkesveg SKV1 i vest  

o BFS7-8 (tilsvarer «boligområde nord 2» i støyrapport): støyskjerm på 1,5 m mot samleveg 

SKV2 i vest 

o BKS1-2 (tilsvarer «boligområde sørvest» i støyrapport): støyskjerm på 1 m   

- Dersom ny øvre fylkesveg etableres, skal det for følgende områder etableres støyskjermer med 

angitt høyde:  

o BFS2 (tilsvarer «boligområde nordvest» i støyrapport): høyde støyskjerm økes med fra 1,5 

m til 3,0 m mot fylkesveg SKV1 i vest  

o BFS7-8 (tilsvarer «boligområde nord 2» i støyrapport): høyde støyskjerm økes fra 1,5 m 

til 2,0 m mot samleveg SKV2 i vest.  

o BKS1-2 (tilsvarer «boligområde sørvest» i støyrapport): høyde støyskjerm økes fra 1 m til 

1,5 m mot fylkesveg SKV1 i vest 

o BFS5 (tilsvarer «boligområde vest» i støyrapport): høyde støyskjerm på 1,5 m etableres 

mot fylkesveg SKV1.  

o SVG1/ SVT2 (langs vestside av ny Fv): høyde støyskjerm 3,0 m  

o SVG2/ SVT2 (langs østside av ny Fv): høyde støyskjerm 3,5 m  
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- For område BKS 8 (tilsvarer «boligområde øst» i støyrapport) tillates utearealer etablert på tak. 

Det må etableres tett rekkverk med høyde på minimum 1,2 m.  

- Lekeplasser skal ha maksimalt Lden 55 dB. For områdene NL3, NL9, NL10 og NL15 skal 

opparbeidet del av lekeplassen anlegges utenfor gul støysone.   

- For følgende nærlekeplasser skal det ved etablering bygges støyskjerm mot veg med angitt høyde, 

i tråd med SFU:  

o NL1: 3 m  

o NL7: 2,5 m  

o NL11: 2,0 m  

o NL13: 2,5 m  

o NL18: 2,5 m  

o NL22: 2,0 m  

 

Eksisterende bebyggelse:  

Før bebyggelsen på oversiden av lysløypa gis igangsettingstillatelse må det dokumenteres at 

eksisterende bebyggelse innenfor planområdet samt sør for planområdet, fram til avkjøring til 

Krokstranda, oppfyller krav til innendørs støynivå i oppholds- og soverom, og at hver boenhets private 

uteplass har støynivå Lden < 55 dB. Nødvendige tiltak må gjennomføres. 

 

1.2 Barnehage 

a) Område BBH1 er avsatt til barnehage. 

b) Maksimalt tillatt BRA og mønehøyde er angitt på plankartet. 

 

1.3 Undervisning 

a) Område BU1 er avsatt til undervisning. 

b) Maksimalt tillatt BRA og mønehøyde er angitt på plankartet. 

 

1.4 Vann og avløpsanlegg 

a) Områdene BVA1-2 er avsatt til offentlige trykkøkningsstasjoner. 

b) Der det er vist med pil på plankartet tillates etablert driftsadkomster til utmark for drift og 

vedlikehold av overvannsgrøfter ovenfor planområdet. 

c) Samleledninger for stikkledninger skal etableres slik at de enkelt kan vedlikeholdes uten 

konflikt med bebyggelsen. 

d) Ansvar for drift og vedlikehold av private samleledninger for stikkledninger på regulert 

boligareal fram til offentlig ledningsnett påhviler boligene innen aktuelt område.  

e) Hovedtraséer for vann og avløp skal legges i offentlig veiareal, lysløypa (GTD) eller innen 

hensynssone H410.  
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1.5 Renovasjonsanlegg 

a) Områdene BRE1-14 er avsatt til offentlig renovasjonsanlegg. 

b) Det skal etableres nedgravde containere til alle boliger i området. 

c) Renovasjonsbil kan stå i offentlig kjøreveg ved henting av søppel. 

d) For områdene BRE1, BRE4, BRE6, BRE8, BRE10 og BRE12 skal det tilrettelegges for glass- 

og metallinnsamling.  

 

1.6 Nærlekeplass 

a) Områdene NL1-NL27 er avsatt til felles private nærlekeplasser for tilhørende boliger. 

b) Nærlekeplasser skal etableres med nødvendige trafikk- og støysikringstiltak. Disse skal 

samordnes der dette er mulig. 

c) Plassene skal tilrettelegges for små barn samt oppholdsmulighet for voksne. 

 

1.7 Kvartalslekeplass 

a) Områdene KL1-KL6 er avsatt til felles private kvartalslekeplasser for tilhørende boliger.  

b) Det skal legges til rette for møteplass/ felles opphold for voksne.  

c) Det skal etableres nødvendige trafikk- og støysikringstiltak. 

d) Det skal etableres gjerde mot veg. 

 

1.8 Strøkslekeplass 

a) Områdene SL1-SL3 er avsatt til offentlig strøkslekeplass. 

b) Strøkslek skal opparbeides for barn og ungdom i alle aldre. 

c) Området skal bevares som naturområde, og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad 

beholdes. Det tillates tilrettelegging for naturlek i tråd med prinsipper i landskapsplanen. 

d) Det skal etableres gjerde mot veg. 

 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

2.1 Generelt for samferdselsanlegg 

a) Det skal etableres mur der det er vegskjæring i løsmasser, med terreng brattere enn 1:3. 

b) Fjellskjæringer skal renskjæres/ renses.  

  

2.2 Kjørevei (offentlig) 

a) Område SKV1-SKV6 er avsatt til offentlig kjørevei. 

b) Veiene skal opparbeides i tråd med kommunalteknisk norm.  
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2.3 Fortau (offentlig) 

a) Område SF1-SF7 er avsatt til offentlig fortau. 

b) Fortau skal opparbeides i tråd med kommunalteknisk norm.  

 

2.4 Gang- og sykkelvei  

a) Områdene SGS1-12 er avsatt til offentlig gang- og sykkelvei. 

b) Gang- og sykkelvei skal opparbeides i tråd med kommunalteknisk norm.  

c) På SGS8-12 tillates kjøring for nødetatene. Vegene skal dimensjoneres for tunge kjøretøy.  

 

2.5 Annen veggrunn, teknisk anlegg 

a) Områdene SVT1-SVT3 er avsatt til annen offentlig veggrunn. 

b) Områdene langs kjørevei skal opparbeides som veiskulder i tråd med kommunalteknisk norm. 

c) Område SVT2 er avsatt til framtidig øvre trasé for Fv. 53. 

d) Det tillates etablert mindre serviceanlegg for kollektivtransport i SVT3, i tilknytning til område 

    SKF1. 

 

2.6 Annen veggrunn, grøntareal 

a) Områdene SVG1-2 er avsatt til offentlig annen veggrunn, grøntareal. 

b) Områdene er avsatt til trafikkareal i forbindelse med framtidig øvre trasé for Fv. 53. 

c) Areal som grenser mot SGS10 tillates brukt til utvidelse av GS veg slik at denne kan brukes som 

    kjøreadkomst til første byggetrinn. Når atkomst fra sør SKV3 er etablert, skal dette arealet tilsåes 

    og opparbeides som grøntareal, og SGS10 skal fungere som gang- og sykkelveg. 

d) I området som grenser til SKH7 skal det etableres takoverdekt sykkelparkering for minimum 20 

    sykler, med mulighet for å låse fast sykkelen. 

 

2.7 Buss  

a) Område SKF1 er avsatt til oppstillingsplass for buss. 

 

2.8 Kollektivholdeplass 

a) Områdene SKH1-7 er avsatt til offentlig kollektivholdeplass/ fortau. 

b) I tilknytning til SKH7 skal det etableres sykkelparkering jf. punkt 2.5 d). 

  

2.9 Parkering 

a) Område SPA1 er avsatt til offentlig innfartsparkering. 
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3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1 Grønnstruktur 

a) Område G1-G19 er avsatt til grønnstruktur. Viser til boligbebyggelse, punkt 1.1 e), om 

    eierforhold.  

b) Der grønnstruktur grenser til gang- og sykkelvei tillates skjæring/ fylling. Arealet skal tilsås og 

     beplantes slik at det framstår som del av grønnstruktur. 

c) Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad beholdes.  

 

3.2 Turvei  

a) Område GTD1-GTD4 er avsatt til offentlig turvei/ lysløype  

b) Innen GTD4 skal det etableres skibru (ca. 35 m lang). Brua skal dimensjoneres for tråkkemaskin.  

c) Belysning skal ikke ha blendingseffekt på boligbebyggelsen.  

 

 3.3 Friområde  

a) Område GF1 er avsatt som offentlig friområde.  

 

 

5. LNFR-OMRÅDER 

5.1 Friluftsformål 

a) Områdene LF2-3 er avsatt til friluftsformål. 

 

 

6. LNFR-OMRÅDER 

6.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

a) Område VFS1 er avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 

 

 

 

VII 

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

 

Følgende skal dokumenteres ved igangsettingstillatelse: 

- Detaljert landskapsplan i målestokk 1:200 for aktuelt delfelt og tilgrensende/ tilhørende uterom, 

skal være i tråd med retningsgivende landskapsplan av 09.11.17. Landskapsplanen skal redegjøre 

for hvordan kravene i denne planen er ivaretatt, og skal minimum vise: 

o samordnet utforming av bygg og landskap, hvor bebyggelsen er tilpasset terrenget. Nytt 

terreng skal vises med min 1m koter, og høyder på nødvendige støttemurer skal framgå.  

o lekeplasser som ivaretar krav til solforhold og sikkerhet mot trafikkareal/ parkering. 
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o Stier og turveier. 

o Flomveier gjennom byggeområder og grøntdrag. 

o Rigg og marksikringsplan som viser soner for bevaring av vegetasjon, revegetering og 

kultivering i tråd med overordnet landskapsplan. 

o Plassering av trafo. 

o Kartlegging av om det foreligger C-naturtypelokaliteter innen naturmangfold langs 

fjellskrent innen grøntområdene G10-11, G15, G13-14 og strøkslek, og eventuelt hvordan 

disse er hensyntatt mtp. plassering av lysløype og lek. 

- Støykrav, jf. punkt 1.1 m). 

- Det tillates bare igangsettingstillatelse for 60 boliger pr. år til og med bolig nr. 420, med mindre 

man kan dokumentere at det er tilstrekkelig skolekapasitet.  

- Før igangsettingstillatelse til bebyggelse på oversiden av lysløypa kan gis, må det dokumenteres at 

eksisterende bebyggelse innenfor planområdet, samt sør for planområdet fram til avkjøring til 

Krokstranda, oppfyller krav til innendørs støynivå i oppholds- og soverom, og at hver boenhets 

private uteplass har støynivå LDEN < 55 dB. Nødvendige tiltak må gjennomføres. 

 

 

 

VIII 

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

 

a) Utbyggingsrekkefølge: 

- Tilhørende privat nærlekeplass og uteareal innen delfeltet, jf. punkt 1.1 Boligbebyggelse, 

punkt e), skal være opparbeidet før det kan gis midlertidig brukstillatelse for første bolig 

innen hvert delfelt. 

- Området deles i 2 byggetrinn: nedfor og ovenfor lysløypa. Byggeområder nedenfor 

lysløypa skal være ferdig utbygd med tilhørende infrastruktur og utearealer, inkludert 

lysløype og gang- og sykkelvei, før det gis brukstillatelse for første bygg ovenfor lysløypa. 

Det skal etableres overvannsgrøft i tilknytning til lysløypa som skal skjerme 

utbyggingsområdet fram til 2. byggetrinn igangsettes.  

- Ny høyspentkabel skal være lagt i område SGS6-8 før eksisterende høyspentlinje tillates 

fjernet. 

- Trykkøkningsstasjon BVA1 skal være etablert før det kan igangsettes bygging over cote 

+70.  

- Ny hovedvannledning eller nødvendig trykkøkning skal være etablert før det kan 

igangsettes bygging over cote +35. 

- Skibru GTD4 skal være etablert før 2. byggetrinn, ovenfor lysløypa, igangsettes.  
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b) Infrastruktur og felles arealer innenfor planområdet: 

Det kan ikke gis midlertidig brukstillatelse for bygg innenfor det enkelte byggeområde før: 

1. Nærlekeplasser til det enkelte bygg er opparbeidet i tråd med godkjent tiltak for uterom.  

2. Felles kvartalslekeplasser og tilgrensende grønnstruktur er opparbeidet i tråd med 

godkjent tiltak for uterom. 

3.  Det er dokumentert tilstrekkelig slokkevannskapasitet. 

4. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for byggetrinn 2 før VAO-infrastruktur for 

byggetrinn 1 er etablert, satt i drift og overlevert til Tromsø kommune. 

5. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse før tekniske detaljplaner for VAO er godkjent 

(begge byggetrinn). 

6. Det kan ikke gis brukstillatelse for byggetrinn 1 før VAO-infrastruktur i byggetrinn 1 er 

etablert, satt i drift og overlevert til Tromsø kommune. 

7. Det kan ikke gis brukstillatelse for byggetrinn 1 før VAO-infrastruktur i byggetrinn 2 er 

etablert, satt i drift og overlevert til Tromsø kommune. 

8. Det kan ikke gis brukstillatelse for lavblokk, terrassehus eller kollektivholdeplass SKH7 

før det er opparbeidet takoverdekt sykkelparkering i tråd med krav i disse bestemmelsene.   

 

c) Infrastruktur og offentlige arealer innenfor og utenfor planområdet: 

             Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til boliger før:  

1.  Opparbeidelse av tilhørende uterom inkludert veier er godkjent som tiltak etter  

§ 20-1. Det skal ved søknad om tillatelse legges ved uteromsplan i målestokk 1:200 som 

også viser detaljer for opparbeidelse av lekeplasser. Søknad skal forestås av foretak med 

kompetanse i utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1. 

2. Det er etablert opphøyd gangfelt i vegkryss Fv53 – hovedatkomst o_SKV1 

(forbindelseslinje o_SF1 – o_SGS2). 

3. Det er etablert ny lysløype. 

4. Kollektivholdeplass med innfartsparkering er opparbeidet. 

5. Høyspentlinje er lagt i grunnen. 

6. Overvannsystem med erosjonssikrede vassdrag innenfor planområdet, samt avskjærende 

grøfter ovenfor planområdet, er etablert. Avtale om etablering og vedlikehold av 

overvannsgrøfter ovenfor planområde skal være tinglyst på de aktuelle eiendommene. 

7. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til bolig nr. 200 før strøkslekeplass er etablert. 

8. Før igangsettingstillatelse for bolig nr. 421 kan gis, skal Tromsø kommune foreta en ny 

vurdering av skolekapasiteten i området Kroken-Skjelnan. 

9. Det gis ikke igangsettingstillatelse for byggetrinn 2 før alle forhold rundt avløpshåndtering 

er avklart, inkludert eventuell sanering av kommunal avløpsledning mellom Malmvegen 

og Mikael Olsens veg.  
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10. Før igangsettingstillatelse skal det foreligge riggplan som viser oppstilling av maskiner og 

annet utstyr, områder for lagerbrakker, plassering av ev. brakkerigg, samt oversikt over 

ferdselsveier, transportveier og områder for lasting og lossing. 

 

d) Infrastruktur utenfor planområdet: 

1. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bolig nr. 200 før rundkjøring ved Fv. 53 

Planetvegen, regulert i plan 1536 Steinbruddet, er etablert. 

2. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bolig nr. 400 før rundkjøring ved Fv. 53 

«Krokenkrysset», som inngår i reguleringsplan 1737 (Stenberg), er etablert. 

3. Alle tiltak som berører Fv 53 skal være kontrollert og godkjent av Statens vegvesen før 

arbeid kan igangsettes, herunder planer for atkomst tilknyttet Fv 53. 

4. For objekter som skal overtas av Statens vegvesen for framtidig drift og vedlikehold, skal 

det utarbeides en gjennomføringsavtale før bygging kan iverksettes, herunder rundkjøring 

på Fv 53. 

 

Igangsettingstillatelse kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale, sikkerhetstillatelse, eller 

på annen måte foreligger tilstrekkelig sikkerhet for at anleggene er opparbeidet seinest samtidig med at 

byggene tas i bruk.    

 


