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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR PLAN - 1840 - 

STAKKEVOLLVEGEN 299 - PLAN NR. 1840 

 

 

Dato: .............................................................................................. 23.12.2016 

Dato for siste revisjon: .................................................................. 12.05.2017 

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ..................... 22.06.2017 

 

 
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  Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB 1-2) 

 
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Kjøreveg (SKV) 

2.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 

2.3 Parkeringsplass (på grunnen) (SPP) 

 

 

IV 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 er det gitt følgende bestemmelser om bruk og utforming 

av bygninger og arealformål i planområdet: 

FELLESBESTEMMELSER:    

a) Universell utforming (UU): 

Området skal i sin helhet ha universell utforming. 

 
b) Støy 

i: Støygrensen for vegtrafikk er Lden= 55 dB på uteplass og utenfor rom med  

   støyfølsom bruk. 

ii: Støy fra nye veganlegg som følger av planen skal skjermes med skjermer langs   
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     vegene jf. støyutredning i plan 1479. 

iii: For eksisterende bygninger med støyfølsomt bruksformål, som etter etablerte   

     støyskjermingstiltak likevel utsettes for støy over grenseverdi i pkt. i, skal det gis   

     tilbud om lokal skjerm og/eller fasadetiltak/ventilasjonsutbedring. Tiltaket skal  

     dimensjoneres for total støybelastning fra veg, havn og industri. 

iv: Eksisterende bygninger med støyfølsomt bruksformål skal beskyttes slik at hver  

     boligenhet får støy under Lden 55= dB på en privat uteplass. Innendørsstøy i  

     oppholds- og soverom skal ikke overstige døgnekvivalen nivå (Lekv24t) 30 dB og  

     maksimalt på soverom skal ikke overstige (LmaksF) 45 dB, jf. NS 8175, klasse C. I  

     bygninger der kostnadene av disse tiltakene blir urimelig store, kan innendørs  

     grenseverdier heves opptil 5 dB, jf. NS8172, klasse D. Grensene skal   

     tilfredsstilles med de krav til ventilasjon/lufteskifting som følger av TEK10. 

v: Alle støyskjermings- og ventilasjonstiltak skal være etablert før nye veganlegg    

     åpnes.  

vi: Støy i anleggsperioden skal være innenfor rammene gitt i kommuneplanens  

     arealdel  

 

 

c) Støv 

    I bygge- og anleggsperioden skal det iverksettes tiltak som begrenser støvplager      

    for omgivelsene.  

 

b) Estetikk (støyskjerm) 

Ved etablering av et skjermingsanlegg skal utforming og materialbruk vurderes ift. 

omgivelsene, byrommet, terrengbehandling og arkitektonisk uttrykk. Estetisk løsning 

av støyskjerm skal godkjennes av Tromsø kommune. Jfr.; Idekatalog for 

støyskjermer (SVRØ 2008) kapittel 2, 4 og 5, Veileder for lokale støyskjermer (SVV 

2008a). 

 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1  Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB 1-2), forretning/kontor/hotell/næring 

a) Utnyttingsgrad  
    Bebyggelsen kan oppføres med samlet BRA 8200 m². Det tillates inntil 1600 m²   

    detaljhandel og 4000 m² handel med plasskrevende varer.  

c) Høyde  
Bebyggelsen kan oppføres med gesimshøyde inntil c+15,0m for BKB1 og 12,0m for 

BKB2 

d) Bebyggelsens plassering.  

Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrensene som angitt på plankartet.  

e) Parkering 

Det tillates etablert inntil 92 parkeringsplasser. 

f) Sykkelparkering 

http://www.vegvesen.no/_attachment/99460/binary/157658
http://www.vegvesen.no/_attachment/99460/binary/157658
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              Det skal etableres minimum 65sykkelparkeringsplasser.  

g) Fjernvarme 

Bebyggelsen skal etableres med mulighet for tilkobling til fjernvarme 

h) Uteopphold 

Det skal etableres uteoppholdsareal for hotellvirksomheten med maksimalt støynivå 

55 dB. 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Kjøreveg (f_SKV1) 

- Anlegges som vist på plankartet.  

- Felles kjøreveg til felt BKB1.  

2.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT1) 

- Anlegges som vist på plankartet. 

2.3 Parkeringsplass (på grunnen) (f_SPP1) 

- Anlegges som vist på plankartet. 

- Felles til felt BKB1 og BKB2.  

 
 

V 

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

 

a) Infrastruktur og felles arealer innenfor planområdet: 

    Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for tiltak for tiltak innen planområdet før: 

-  Støyskjerming er etablert iht. plankart av 30.09.16.  

- Beplantet vegetasjonsvoll på østsiden av Stakkevollvegen, som vist i uteromsplan 

datert 22.12.2016, er opparbeidet.  

- Løsninger for VAO, inkludert slukkevann er etablert jfr. VAO- rammeplan datert 

23.06.2016. 

- Løsninger for avfallhåndtering er opparbeidet. 

 

b) Infrastruktur og offentlige arealer innenfor og utenfor planområdet: 

            Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til tiltak innen planområdet før:  

- Ny fylkesvei 59 parallelt med Stakkevollveien er opparbeidet fra kryss ved 

Gimlevegen til kryss ved Nordøyaveien,  

- Gang- og sykkelløsning langs Stakkevollvegen fra kryss ved Gimlevegen til kryss 

ved Nordøyaveien er opparbeidet. 
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- Miljøoppfølgingsplan er godkjent av Tromsø kommune. 

- Rammeplan for VAO er godkjent av Tromsø kommune ved Vann og avløp.  

- Ny næringsvirksomhet i planområdet kan tillates etter at fylkesvegen mellom 

UNN og ny rundkjøring ved Gimle er opparbeidet og åpnet for trafikk. 

c) Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges utomhusplan i målestokk 1:200, 

som viser detaljer for opparbeidelse av støyvoll og støygjerde ift. støykrav. Søknad 

skal forestås av foretak med kompetanse i uteareal og landskapsforming i 

tiltaksklasse 1.  

 

d) Igangsettingstillatelse kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale, 

sikkerhetsstillelse, eller på annen måte foreligger tilstrekkelig sikkerhet for at 

rekkefølgekravene oppfylles. 

 


