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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR PLAN - 1841 - 

DETALJREGULERING FOR BREIVIKA HAVN NORD  

 

 

Dato:  20.11.15 

Dato for siste revisjon:  01.09.17 

Revisjon etter kommunestyrets vedtak, pkt.VII d) 05.10.17 

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:  27.09.17 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 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 

 Kombinert industri/havn 

 Kollektivanlegg 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 Kjøreveg 

 Kai 

 Kollektivanlegg 

6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, med tilhørende strandsone 

 Havneområde i sjø 

 

 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er det avsatt følgende hensynssoner: 

 Hensynssone, infrastruktur (H410) 
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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. Fellesbestemmelser 
a) Tillatt utnyttelse er angitt på plankartet. 

b) Maksimal tillatte kotehøyde er angitt på plankartet.   
c) Byggegrenser er angitt i plankartet.  Der byggegrensene ikke er synlige i plankartet, 

sammenfaller disse med formålsgrenser.  

d) Laveste tillatte terrengnivå er satt til kote +3,2 og laveste tillatte gulvnivå for bygg i 
sikkerhetsklasse F2 eller høyere er satt til kote +3,5 (NN1954).  

e) Områdene tillates inngjerdet, helt eller delvis. 

f) Nødvendige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tillates etablert innenfor områdene. 

g) Det tillates etablert inntil 100 parkeringsplasser for privatbiler innenfor planområdet. 10 % av 
plassene skal ha ladepunkt for el-bil. 

h) Det skal legges til rette for sykkelparkering nær innganger. Det skal etableres 1 sykkelparkering 
pr. 400 m2 BRA etablert bygg, hvor 50% av plassene skal være overbygd. 

 

1.2. Kombinert industri/havn (BKB1 - BKB2) 
a) Områdene er avsatt til kombinert industri- og havnevirksomhet. 

b) Innenfor områdene tillates oppført nødvendige industri- og lagerbygninger, samt kontor 

tilknyttet industri- og havnevirksomheten. 
c) Innenfor områdene tillates etablert havnekraner e.a. som stikker høyere enn angitt kotehøyde. 

d) Innenfor BKB1 og BKB2 er tillatt utnyttelse begrenset til hhv 4.000 m2 og 24.000 m2 (BRA).  

 
 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1. Fellesbestemmelser 
a) Nødvendige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tillates etablert innenfor områdene. 

 

2.2. Kjøreveg (f_SKV1) 
a) Private kjøreveger er på plankartet angitt som SKV1.  Avkjørsler fra tilliggende områder 

tillates. 
b)  Det skal etableres snødepot i nordenden av vegen.  

c) Nødvendig differensiering mellom gangsoner og andre trafikkarealer skal til enhver tid være 

etablert, ved oppmerking eller på annen måte. 
d) Det skal etableres vegbom ved adkomst i sør. 

 

2.3. Kai (o_SK1) 
a) Området skal benyttes til havnevirksomhet.  

b) Kai tillates bygd.  

c) Kaianlegg skal kunne benyttes av alle fiskefartøy i tråd med gjeldende bestemmelser. 
d) Justering av kaifront mot felt “Havneområde i sjø” tillates iht. godkjent byggeplan. 

 

2.4. Kollektivanlegg (SKA1 - SKA2) 
a) Områdene er avsatt til bussdepot/bussoppstilling.  
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b) Innenfor områdene tillates etablert nødvendig bebyggelse og anlegg, bl.a. oppstillingsplasser for 

buss og parkeringsplasser for privatbiler, samt tilhørende kontorer og serviceanlegg.  

c) Innenfor SKA1 er tillatt utnyttelse begrenset til 11.500 m2 (BRA).  

d) Innenfor SKA2 er tillatt utnyttelse begrenset til 3.500 m2 (BRA).  
e) Utforming, opparbeidelse og drift av anlegget skal skje i tråd med gjeldende retningslinjer, 

herunder krav til sikkerhet.  

f) Områdene tillates inngjerdet, helt eller delvis. 
g) Anleggene tillates underlagt adgangskontroll.  

 

6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, med tilhørende strandsone 

6.1 Havneområde i sjø (o_VHS1)  
a) Området er avsatt til havneområde i sjø.  
b) Fylling/fundamentering for kai tillates. 

c) Områder i sjø utenfor planområdet skal, av hensyn til sikkerhet og framkommelighet, til 

enhver tid være åpne. 
 

 

V 

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

innenfor planområdet: 

 

1. HENSYNSSONER 

1.1. Hensynssone, infrastruktur (H410_1-2) 

a) Innenfor områdene tillates ikke tiltak eller aktivitet som kan være til ulempe for eksisterende 
kommunaltekniske anlegg i bakken. 

 

 

VI 

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

 

a) Dokumentasjonskrav: 
i. Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at rimelige skjønnhetshensyn 

er tatt, både når det gjelder bebyggelse og støyskjermingstiltak.  

ii. Ved søknad om rammetillatelse for nye utfyllinger i sjø skal det legges ved 
dokumentasjon, på at grunnforholdene er tilfredsstillende og at nødvendige tiltak vil 

bli gjennomført, samt foreligge miljø geologisk undersøkelse som grunnlag for evt. 

nødvendige risikovurderinger og tiltaksplaner i tråd med gjeldende regelverk. 

iii. Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge en konkret vurdering av behovet for 
sikring mot oversvømmelse og oppskylling, og dokumentasjon på evt. avbøtende 

tiltak. 

iv. Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges rammeplan for vannforsynings-, 
avløps- og overvannsanlegg (VAO). Rammeplan skal godkjennes av fagkyndig i 

Tromsø kommune 

v. Ved søknad om rammetillatelse skal plan for teknisk infrastruktur vedlegges.  
vi. Ved søknad om rammetillatelse skal plan for avfallshåndtering vedlegges. 

vii. Ved søknad om rammetillatelse skal situasjonsplan i målestokk 1:200 vedlegges. 

Situasjonsplanen skal vise atkomst, biloppstillingsplasser, sykkelparkering, 
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varemottak, avfallshåndtering, snuplasser og snøopplag, samt plassering av evt. 

støttemur og gjerder. Planen skal også vise interne gangforbindelser og 

oppholdsarealer. Det skal også fremlegges en landskapsplan som viser bruk av 

vegetasjon og andre elementer for å avgrense ulike funksjoner, dele opp området og 
myke opp grensene til veg. Landskapsplanen kan legges inn i situasjonsplanen. 

viii. Ved søknad om rammetillatelse skal klima- og miljøprogram vedlegges. Planen skal 

særlig omfatte miljøbelastninger som støy, støv og forurensning med jevnlige 
målinger/vurderinger. 

 

b) Energi: Ny bebyggelse skal tilrettelegges for tilknytning til framtidig fjernvarmenett.   
c) 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. 

d) Støy: Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal legges til grunn for 
gjennomføring av planen:  

i. Eksisterende bygninger med støyfølsomme bruksformål i planens influensområde skal 

ikke utsettes for støy fra industri og havn med et støynivå som overstiger Lden = 55 dB 
på uteplass og utenfor rom med støyfølsomt bruk. Grensene omfatter også støy fra 

skip ved kai.  

ii. Hvis anlegg avgir impulslyd, jf. definisjon i T-1442 med i gjennomsnitt mer enn 10 
hendelser pr time, er grenseverdien over døgnet Lden = 50 dB.  

iii. Støynivå utenfor rom med støyfølsom bruk skal på natten (kl. 23 – 07) ikke 

overskride Lnight = 45 dB og LAFmax = 60 dB. Krav til maksimalt støynivå i nattperioden 

(LAFmax= 60 dB) gjelder dersom det er mer enn 10 hendelser per natt.  

iv. Dersom det dokumenteres impulslyd ved normal bruk av havna, eller kravet til 

maksimal støy, LAFmax 60 dB, fra havna ikke kan overholdes i nattperioden 23.00 til 

07.00 skal den støyende aktiviteten opphøre i nattperioden. 

v. Avbøtende tiltak som angitt i støyfaglig utredning skal etableres som følger, og på 

tidspunkt som angitt i bestemmelse VII:  

- støyskjerming av containerområdet  

- støyskjerm langs hovedveg  

- evt. lokale skjermingstiltak  

I tillegg skal det legges til rette for bruk av landstrøm og benyttes 

støysvakt/støydempende utstyr ved håndtering av containere og tilsvarende. 

vi. Utendørs grenseverdier kan fravikes ved mindre overskridelser knyttet til et begrenset 

antall boliger dersom kostnader for avbøtende tiltak innenfor planområdet ikke står i 

forhold til reduserte ulemper. For bebyggelse hvor da utendørs grenseverdier ikke 

overholdes, skal det gjennomføres lokale skjermings- og fasadetiltak for å sikre 

tilgang til egnet uteareal med tilfredsstillende støyforhold og at krav til innendørs 

støynivå overholder krav gitt i NS 8175. 

vii. Støy fra tekniske installasjoner til drift av bygninger skal tilfredsstille teknisk forskrift 

til plan- og bygningsloven (ref. NS 8175). 

e) Universell utforming: Alle bygninger, trafikkarealer og uterom skal utformes iht. prinsipp om 

universell utforming.   
f) Utslipp: Utslipp fra funksjoner som vaskeanlegg, verksteder, drivstoffanlegg, lakkeringshaller, 

etc. skal håndteres i tråd med gjeldende retningslinjer.  

g) Anleggsfasen: Bygg- og anleggsarbeid skal innrettes slik at retningslinjer for begrensning av 
hhv støy (kapittel 4 i T-1442) og luftforurensning (kapittel 6 i T-1520) fra virksomheten 

overholdes. I bygge- og anleggsperioden skal timemiddelkonsentrasjonen 

PM10(konsentrasjonen av støv) maksimalt ikke overstige 200 ug/m3 der folk bor eller 

oppholder seg. 
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VII 

 

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

rekkefølge: 

 
 

a) Før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse innenfor BKB2, skal nødvendig angitt 
støyskjerming av containerområdet være etablert.  

b) Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet før ny kryssløsning ved 

Nordøyavegen er etablert. 
c) Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet før ny fylkesvei 59 er 

etablert mellom kryss med Gimlevegen og kryss med Nordøyaøvegen.  

d) Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet før gang- og 
sykkelløsning med tilhørende støyskjerming er etablert langs vestsiden av 

Stakkevollvegen/Skattøraveien, fra kryss ved Nordøyaveien frem til kryss ved 

Håndverkervegen. Nødvendig sanering og samling av avkjørsler for boligene i vest skal gjøres 

samtidig. Støyskjerming skal bygges med transparente elementer. 
e) Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet før VAO-løsninger 

inkludert slukkevann er etablert iht. godkjent rammeplan. 

f) Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor området før internveier er etablert.  
g) Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet før avfallshåndtering er 

opparbeidet.  

h) Igangsettingstillatelse kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale eller på annen måte 

foreligger sikkerhet for at rekkefølgekravene vil bli oppfylt.  
 

 


