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REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1836 DETALJREGULERING 

STRAND BOLIGFELT B4  
 
Dato: ........................................................................................................................................... 03.12.2015 

Dato for siste revisjon: ................................................................................................................ 31.10.2016 

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ................................................................... 29.03.2016 

 

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 (PBL § 12-5 nr. 1) 

1.1 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse – BKS1-3 (sosikode 1112) 

1.2 Lekeplass – felles – f_FL3 og 9  (sosikode 1610) 

1.3 Annet uteopphold – felles – f_U (sosikode 1600) 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKN. INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 nr. 2) 

2.1 Veg – offentlig – o_SV (sosikode 2010) 

2.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg – o_SVT (sosikode 2018) 

 

3. GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5 nr. 3) 

2.1 Friområde vegetasjonsskjerm – offentlig o_F3, 6 og 9 (sosikode 3040) 

 

 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er området regulert med følgende 

hensynssoner/bestemmelsesområder: 

 

1. HENSYNSSONER/BESTEMMELSESOMRÅDE 

1.1 Hensynssone 410 - infrastruktursone 

1.2 Bestemmelsesområde BO#1 – Snødeponi. 
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IV 

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 konsentrert småhusbebyggelse BKS1-3 

a) Områdene er avsatt til boligbebyggelse  

b) Det tillates oppført rekkehus, mindre leilighetsbygg eller kjedehus. 

c) Det tillates følgende utnyttelse, høyder og antall boenheter innenfor boligområdene: 

Felt Antall boenheter %BYA Maksimal gesimshøyde 

BKS1 16 50 Kote +40 

BKS2 10 60 Kote +36 

BKS3 9 50 Kote+34 

  

d) Det tillates oppført bebyggelse i 3 etasjer innenfor fastsatt kotehøyde. 

e) Det tillates mindre tekniske installasjoner og pipeløp over angitt byggehøyde. 

f) Det skal være samme type tak på alle boliger innenfor hvert enkelt delfelt. 

g) Det tillates oppføring av frittliggende garasjer/carport innenfor byggeområdene. 

h) Det skal til hver boenhet avsettes minimum 1 biloppstillingsplass/garasje og 0,1 biloppstillingsplass for 

besøkende. 

 

1.2 Annet uteopphold – sti/grusveg (f_U) 

a) Området er avsatt til annet uteopphold – sti/grusveg.  

b) Det skal opparbeides adkomststi med 1-1,5 meters bredde på fiberduk med dekke av grus innenfor 

området. 

c) Det tillates anleggelse og vedlikehold av vann- og avløpsledninger samt el- og telekabler innenfor 

områdene. 

d) Arealet er felles for alle boligene innenfor planområdet. 

e) Arealet skal være offentlig tilgjengelige. 

1.4. Lekeplass – felles (f_FL3, f_FL9)  

a) Arealene avsettes til  felles nærlekeplass. 

b) Det tillates ny beplantning, møblering og oppføring av konstruksjoner for lek og fritid 

innenfor byggeområdet.  

c) FL3 er felles for alle boligene innenfor delfelt BKS2 og BKS3 i planområdet samt felt B1 

og B2 innenfor plan 1450 – Strand Boligfelt. 

d) FL9 er felles for alle boligene innenfor planområdet og nærlek for BKS1 

e) Arealene skal være offentlig tilgjengelig. 
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2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1  Veg – offentlig (o_SV)  

a) Området er avsatt til offentlig trafikkareal- veg.  

 

2.2 Annen vegrunn tekniske anlegg – offentlig (o_SVT)  

a) Området er avsatt til offentlig trafikkareal- annen veggrunn tekniske anlegg. 

b) Det tillates adkomst til byggeområde BKS1 over trafikkområdet. 

 

3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1. Friområde - offentlig (o_F3, o_F6, o_F7)  

a) Arealene avsettes til offentlige friområder med vegetasjonsskjerm. 

b) Områdene skal være offentlig tilgjengelige. 

c) Det tillates ikke faste installasjoner eller lagring av materialer innenfor områdene. 

d) Eventuelle inngrep skal skje på skånsom og naturvennlig måte med minst mulig 

terrenginngrep. Inngrep i friområdet skal avklares med Tromsø kommune v/ Byutvikling, 

Park og veg.   

e) Skjæringer/fyllinger skal sikres mot utglidning og beplantes/tilsås.  

f) Det skal etableres snarveg gjennom friområdet o_F3 som forbinder o_SV og 

Tangsprellvegen.  

g) Det tillates etablering av stier gjennom friområdene og frem til lekeplassene i henhold til 

situasjonsplan.  

 

 

V 

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

bestemmelsesområder innenfor planområdet: 

 

 

1. HENSYNSSONER 

1.1 Infrastruktursone H 410 001 

a) Området omfatter offentlig teknisk anlegg. 

b) Anlegget må hensyntas ved opparbeiding av arealet. 

c) Det må sikres tilgang til tekniske installasjoner etter ferdigstillelse. 

 

1.2 Bestemmelsesområde - SD  

a) Bestemmelsesområdene omfatter og er avsatt til snødeponi. 
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VI 

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

 

a) Dokumentasjonskrav: 

i. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal forholdet til både det bebygde og 

ubebygde landskap og naboskap dokumenteres og de valgte løsninger 

begrunnes. Dokumentasjonen skal også vise takform, tomtegrenser og valg av 

fasadefarge.  

 

ii. Det skal ved søknad om igangsettingstillatelse dokumenteres hvilke tiltak som 

er nødvendige for å sikre hensyn til sikring av boliger mot radongass samt 

oppfyllelse av TEK 10 § 13-5 Radon. Bygninger skal prosjekteres og utføres 

med radonforebyggende tiltak (radonbrønner) som kan aktiveres dersom 

inneluft skulle overstige 100 bq/m3. 

  

iii. Ved søknad om igangsettingstillatelse for alle byggeområder skal godkjent 

avfallsløsning dokumenteres. 

 

iv. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det vedlegges detaljert uteromsplan i 

1:200 for opparbeidelse av tilhørende felles lekeplass. 

   

v. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentasjon på 

godkjente planer for opparbeidelse av offentlige trafikkområder. 

Godkjennelsesmyndighet er Tromsø kommune, Utbyggingstjenesten. 

 

vi. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentasjon på 

godkjente planer for vann- og avløpsløsninger, herunder også brannvann og 

håndtering av overvannshåndtering. Godkjennelsesmyndighet er Tromsø 

kommune, Vann og avløp. 

 

vii. Det skal ved søknad om igangsettingstillatelse vedlegges uteromsplan for 

gjeldende delområde i målestokk 1:200 som viser, sammenstiller og 

dokumenterer relevante overstående dokumentasjonskrav. 

 

viii. Det skal ved søknad om igangsetting foreligge plan for beskyttelse mot støy og 

andre ulemper i bygge- og anleggsfasen. Planen skal redegjøre for 

trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og 

syklende, renhold og støvdemping.   

 

 

b) Tilgjengelighet: offentlige trafikkområder, lekeplasser og fellesarealer skal 

utformes ihht prinsipper om universell utforming. 

c) Sikring av skjæringer: fjellskjæringer over 2 meter skal sikres både i anleggsfasen 

og for ettertiden. Skjæringer og fyllinger i eksisterende løsmasser skal legges med 

skråning 1:2 eller slakere. 

d) Illustrasjonsplan: De overordnete føringene i vedlagte illustrasjonsplan datert 

25.10-2016, gjøres juridisk bindende. 

e) Kulturminner: Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander 

eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses 

umiddelbart og melding sendes kulturvernmyndighetene jf. kulturminneloven. 
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f) Støy: Støy i bygge- og anleggsperioden skal være innenfor rammene gitt i 

bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. 

 

 

 

VII 

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

rekkefølge: 

Det gis ikke igangsettingstillatelse for boligbygging innen planområdet før følgende 

infrastruktur er etablert: 

 

a) Alle offentlige og felles trafikkarealer som berører tilgang til relevante delfelt er 

opparbeidet og godkjent av Tromsø kommune. 

 

b) Offentlige og felles utearealer er opparbeidet i tråd med illustrasjonsplan datert 

31.10.2016 

 

c) Offentlig tilgjengelig sti innenfor friområde o_F3 fra Tangsprellvegen til o_SV som 

indikert på illustrasjonsplan datert 31.10.2016 er opparbeidet. 

 

d) Igangsettingstillatelse kan likevel gis dersom det gjennom en utbyggingsavtale  

med kommunen er stilt sikkerhet for at kravene blir oppfylt. Brukstillatelse kan i 

alle tilfeller ikke gis før kravene er oppfylt.  

 


