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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  Næringsbebyggelse: BN1-BN4 (1300) 

1.2  Forretning/industri: BKB (1812) 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

2.1  Veg: SV1-4 (2010)  

2.2     Kai: SK (2041) 

 

 

III 

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

 

1. HENSYNSONER 

1.1 Sikringssone; frisikt (H140_1-2) 

1.2 Krav vedrørende infrastruktur (H410_3-4) 
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IV 

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

utforming av bygninger og arealformål i planområdet: 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

1.1. Fellesbestemmelser 

a) Tillatt utnyttelsesgrad er angitt på plankartet.  

b) Opplastningsareal og manøvrerings-/ hensettingsareal for transportmateriell / 

tjenestekjøretøy regnes ikke med i utnyttelsesgrad. 

c) Laveste terrengnivå i felt BN1-BN4 og BKB skal være minimum kote +2,5, og 

laveste gulvnivå for bygg med sluk, der det etableres spillvannsledning uten 

tilbakeslagssikring, skal være minimum kote + 3,7 (NN2000).  

d) Feltene BN1-BN4 og BKB tillates inngjerdet, helt eller delvis. 

e) Byggegrenser er angitt i plankartet. Der byggegrensene ikke er angitt 

sammenfaller disse med formålsgrenser. 

f) Det tillates oppført støttemurer/ramper mellom byggegrenser og formålsgrenser for 

vegformål forutsatt at disse ikke hindrer sikt innenfor frisiktsonene. 

g) Nødvendige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tillates etablert innenfor 

områdene. 

h) Møne- og gesimshøyde på bebyggelse skal ikke overskride maksimal kotehøyde 

angitt på plankartet.  

i) Tekniske installasjoner som trappehus, heishus, teknisk rom o.l. tillates etablert 

inntil 3 meter over angitt kotehøyde. Total arealstørrelse til tekniske installasjoner 

kan maksimalt være 30 % på byggets totale takflate. Unntatt er felt BN3 hvor det 

tillates etablert tekniske installasjoner med maksimal total størrelse på inntil 350 

m2 på byggets totale takflate. 

j) Innenfor planområdene tillates etablert havnekraner e.a. som stikker høyere enn 

angitt kotehøyde. 

k) Sykkelparkering for ansatte skal være under tak, lett tilgjengelig og nærmest mulig 

inngangen. 20 % av parkeringsplassene for ansattes biler og sykler skal ha 

ladefasiliteter. 

l) 5 % av totalt antall bilparkeringsplasser, men ikke mindre enn 2 plasser, skal være 

tilrettelagt i henhold til universell utforming  

 

 

1.2. Næringsbebyggelse (BN1-BN4) 

a) Felt BN1-BN4 er avsatt til næringsvirksomhet. 

b) Innenfor formålet næring inngår industri-, lager- og kontorvirksomhet,  

      terminalanlegg, arealer og anlegg for logistikkvirksomhet inkl. oppstilling av   

      containere og kjøretøy samt havn og annen havnerelatert bebyggelse og anlegg. 

c) Innen felt BN1-BN4 tillates ikke detaljhandel eller plasskrevende varehandel. 

d) For felt BN3 tillates det maksimalt 80 bilparkeringsplasser, hvorav 15% av 

plassene skal være for besøkende.  

e) For felt BN3 skal det avsettes minimum 100 sykkelparkeringsplasser hvorav 15% 

skal være for besøkende. Ved etablering av flere sykkelplasser enn minimumskrav 

skal det avsettes en plass for besøkende for hver 25 sykkelplass. 

f) I felt BN3 kan parkering plasseres utenfor byggegrensene.  
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1.3. Forretning/industri (BKB) 

i. Området er avsatt til kombinert formål forretning- og industrivirksomhet.  

ii. Innenfor området tillates industri-, forretning- og lagerbygninger samt kontor i 

tilknytning til industri- og forretningsvirksomhet.  

iii. Innen området tillates ikke detaljhandel eller dagligvareforretning.  

 

 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

2.1 Fellesbestemmelser 

a) Nødvendig offentlig og privat samferdsels- og teknisk infrastruktur tillates etablert 

innenfor områdene. 

2.2  Veg (f_SV1 og f_SV4) 

a) f_SV1 er felles for felt BN1, BN2 og BN3.  

b) f_SV4 er felles for felt BN3 og BN4. 

a)    Fortau skal inkluderes i formål f_SV4. 

 

2.3  Veg (o_SV2 og o_SV3) 

a) o_SV2 og o_SV3 er offentlige veger.  

b) Fortau skal inkluderes i veg formål o_SV2 og o_SV3.  

2.4 Kai (o_SK) 

a) Områdene er avsatt til offentlig kaianlegg. 

b) Innenfor området tillates etablert terminalanlegg, kaier og annen havnerelatert  

         bebyggelse.  

c) All etablering av kaier, flytebrygger eller andre anlegg/tiltak i sjø krever særskilt  

         tillatelse fra rette havnemyndighet. 

d) Område tillates inngjerdet.  

 

 

 

V 

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

innenfor planområdet: 

1. HENSYNSSONER  

 

1.1.   Sikringssone, frisikt (H140_1-2) 

a) Innenfor frisiktsonene skal det ikke være sikthindrende gjenstander eller vegetasjon som 

er høyere enn 0,5 m over plannivå på tilstøtende veg. 

 

1.2.  Hensynssone, infrastruktur (H410_3-4) 

a)   Området H410_3 skal fungere som alternativ flomveg og skal sikre bortledning av  

  større nedbørshendelse og flomføring til sjø. Oppbygning, materialbruk og fallforhold  

  innenfor området må planlegges og etableres slik at områdets funksjon ivaretas.  

b)   Området H410_3 kan også benyttes som del av overvannshåndtering for planområdet.   

  Dette forutsetter åpen løsning for overvannshåndtering. Gjennom kaiområde og  

  adkomstområder kan overvann håndteres i delvis lukket løsning, forutsatt at valgt  
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        løsning dimensjoneres og utformes med sikte på å unngå vannulempe oppstrøms.  

        Løsning skal beskrives, og godkjennes, som del av VAO-rammeplan. Ansvar for  

        oppstrøms vannulempe som kan tilbakeføres til valg av lukket løsning påhviler  

        grunneier/byggeier. 

c)   Innenfor områdene H410_3 tillates ikke tiltak eller aktivitet som kan være til ulempe for  

  kommunaltekniske anlegg inkl. overflateavrenning/flomveg på overflaten.  

  Tiltak og aktivitet i område skal avklares med Tromsø kommune, Vann og avløp ifm.  

  rammesøknad. 

d)   Området H410_4 skal benyttes til offentlig VA-ledningsnett. Tiltak og aktivitet innenfor   

  hensynssonen skal avklares med Tromsø kommune, vann og avløp. 

 

 

 

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 skal det legges ved plan for teknisk infrastruktur som 

skal godkjennes av fagkyndige i Tromsø kommune. Skiltplan skal følge tekniske 

vegplaner. Planer som berører fylkesveg skal godkjennes av Statens vegvesen i tillegg 

til kommunen. 

iii. Ved søknad om rammetillatelse skal plan for avfallshåndtering vedlegges.  

iv. Ved søknad om rammetillatelse skal det legges ved dokumentasjon at VAO-

rammeplan er godkjent av fagkyndige i Tromsø kommune.  

v. Ved søknad om rammetillatelse skal plan for manøvrering- og oppstilling av 

redningsutstyr som brannbil vedlegges. Plan skal også vise tilgang til eiendom samt 

vinter- og sommersituasjon. Jfr. Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for 

rednings- og slokkemannskaper – Tromsø kommune, brann og redning. 

vi. I forbindelse med rammesøknad for tiltak innenfor felt BN1, BN2, BN4 og BKB skal 

det dokumenteres at støybidragene fra bedrifter og tiltak i disse feltene ligger innenfor 

gjeldende grenseverdiene for støy. 

vii. Det skal ved søknad om igangsettingstillatelse vedlegges en riggplan som viser     

       oppstilling av maskiner og annet utstyr, områder for lagerbrakker, plassering av  

       eventuell brakkerigg, samt oversikt over ferdselsveger, transportveger og områder for  

       lasting og lossing. 

 

 

b) Kulturminner 

Dersom det under arbeid i område skulle komme fram gjenstander eller andre levninger 

som viser eldre aktivitet i området av kulturhistorisk verdi, skal arbeidet stanses. Melding 

skal sendes Tromsø Museum, kulturetaten i Troms fylkeskommune, og eventuelt 

Sametinget. 

 

 

c) Fjernvarme / Energi 

Ny bebyggelse eller utvidelse med et samlet oppvarmet bruksareal (BRA) på over  

1000 m2 skal tilrettelegges for tilknytting til framtidig fjernvarmenett. 
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d) Estetikk 

Innenfor den enkelte tomt skal varig bebyggelse ha en overordnet ensartet utforming og et 

helhetlig preg.  

 

 

e) Utomhusplan 

Utomhusplan datert 22.02.2018 for felt BN3 (Logistikkterminal) og tilliggende veger skal 

være retningsgivende for plassering av bygg, interne veg- og fortausløsninger, 

parkerings-, manøvrerings- og opplastningsarealer. 

 

 

f) Støy 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, skal legges til grunn for 

gjennomføring av planen. 

 

 

Veg: 

i. Støygrensen for vegtrafikk er Lden = 55dBA på uteplass og utenfor rom med 

støyfølsom bruk. 

ii. Støy, jf. Støyutredning i plan 1479. Rapport 541-2; Tromsø som nasjonalhavn, 

Breivika havneavsnitt, Konsekvensutredning støy, april 02, datert 23.04.2002. 

Kilde Akustikk AS. 

iii. Eksisterende bygninger med støyfølsomt bruksformål, som etter etablerte 

støyskjermingstiltak likevel utsettes for støy over grenseverdi i pkt. i, skal 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 dBA på en privat uteplass. Innendørs 

støy i oppholds- og soverom skal ikke overstige døgnekvivalent nivå (Lekv24t) 

30 dBA, og maksimalt nivå i soverom om natten (kl. 23-07) skal ikke overstige 

(LmaksF) 45 dBA, jfr NS 8175 klasse C. I bygninger der kostnadene av disse 

tiltak blir urimelig store, kan innendørs støygrenser heves opptil 5 dB, jfr NS 

8172 klasse D. 

Grensene skal tilfredsstilles med de krav til ventilasjon/luftutskifting som 

følger av TEK. 

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

åpnes. 

 

Næringsvirksomhet inkl. container- og havnfunksjoner: 

i.  Drift av containerterminal, utendørs håndtering og transport skal ikke 

overskride Lden = 55 dBA på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. 

Grensen omfatter også støy fra skip ved kai. 

ii.  Drift av andre anlegg (prosess-, service- og produksjonsanlegg), utendørs 

godshåndtering og transport skal ikke overskride Lden = 55 dBA på uteplass 

og utenfor rom med støyfølsomt bruk. Hvis anlegget avgir impulslyd, jfr. 

definisjon i T-1442/2016, er grenseverdien Lden = 50 dBA. Grensen omfatter 

også skip ved kai. Prosess-, service- og produksjonsanlegg skal dokumenteres 

gjennom støyfaglig utredning at støygrense overholdes. 

iii.  Det totale støynivå utenfor soverom, natt kl. 23 – 07 skal ikke overskride 

Lnight 45 dB og LAFmax 60 dB. I tilfeller hvor denne grenseverdien ikke kan 
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opprettholdes skal det gjennomføres skjermings- og fasadetiltak for 

omliggende boliger. 

vi.   Støynivået i et enkelt driftsdøgn skal ikke overskride grensen for årsmidlet  

  støy med mer enn 3 dB. 

vii.   Det skal legges til rette for bruk av landstrøm og benyttes støysvakt /  

  støydempende utstyr ved håndtering av containere og tilsvarende. 

 

Bygge- og anleggsvirksomhet: 

i. Bygg- og anleggsarbeid skal innrettes slik at retningslinjer for begrensning av hhv. 

støy (kapittel 4 i T-1442) følges. 

 

 

g) Støv 

      Retningslinjer for behandling av støv i arealplanlegging T-1520 skal legges til grunn for  

      gjennomføring av planen. 

 

 

h) Renovasjon 

      Om areal til renovasjon etableres langs Fylkesveg skal renovasjonsløsning være skjult. 

 

 

i) Parkering 

Antall parkeringsplasser for bil og sykkel i felt BN1, BN2, BN4 og BKB skal følge krav i 

bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. 

 

 

 

VII 

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

rekkefølge: 

 

1.1 Infrastruktur og felles arealer innenfor planområdet: 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet før: 

-     nødvendige skjermings- og fasadetiltak for omliggende boliger er gjennomført. 

- godkjent teknisk detaljplan for VAO, inkludert slukkevann foreligger. Teknisk 

detaljplan skal være basert på godkjent VAO-rammeplan. 

- avfallshåndtering er opparbeidet.  

 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor 

- felt BN3 før f_SV1, f_SV4, o_SV2 og o_SV3 er etablert 

- felt BN4 før o_SV2, o_SV3 og f_SV4 er etablert 

- felt BKB før o_SV2, o_SV3 er etablert 

 

Det kan ikke gis brukstillatelse til tiltak innenfor 

- felt BN1 og BN2 før f_SV1 er etablert  

 

 

1.2 Før det kan gis igangsettingstillatelse til felt BN1, BN2, BN4 og BKB skal teknisk plan 

med avkjørsel være godkjent av fagkyndige i Tromsø kommune. 

1.3 Det kan ikke gis brukstillatelse før VAO-infrastruktur som skal overtas til kommunal     
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drift og vedlikehold er godkjent og overtatt til offentlig drift og vedlikehold av Tromsø 

kommune, og det foreligger godkjent VA-ferdigmelding for private stikkledninger.  

 

1.4 Det skal ved søknad om rammetillatelse vedlegges Klima- og miljøprogram for  

         planområdet både for anleggsfasen og driftsfasen. Planprogram skal være godkjent av  

         enhet for Klima og miljø, Tromsø kommune. Innen miljømål skal følgende tema  

         vurderes: 

• Støy og støv (inne og ute), viser til særlig risiko 

• Utslipp til vann og grunn 

• Naturmiljø 

• Avfallshåndtering 

• Energiforbruk 

• Materialbruk 

• Klimatilpasning 

 

1.5  Det skal utføres ytterligere geotekniske utredninger innen tiltak igangsettes.  

         Dokumentasjon fra geotekniker må vise at det vil være tilfredsstillende sikkerhet både  

         i anleggsfasen og permanent jf. krav i TEK 17 kap.7 og NVEs veileder nr. 7/2014 

         «Sikkerhet mot kvikkleireskred»  

 

 

1.6 Infrastruktur og offentlig arealer utenfor planområdet: 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet før: 

- ny fylkesveg 59 er etablert mellom kryss med Gimlevegen og kryss med 

Nordøyvegen. 

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

ved Nordøyavegen er opparbeidet. 

 

1.7 Ved søknad om rammetillatelse skal situasjonsplan fra felt BKB, BN1, BN2, BN3 og 

BN4 i målestokk 1:500 eller 1:200 vedlegges. Situasjonsplanen skal vise detaljer for 

opparbeidelse eksempelvis av adkomst inkl. fortausløsning biloppstillingsplasser, 

sykkelparkering, snuplasser, manøvrerings- og opplastingsareal, varemottak, 

avfallshåndtering og snødeponi, 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 som natursteinmur for å 

avgrense ulike funksjoner, dele opp området samt myke opp grense mot veg og til sjø. I 

tilknytting til felt BN1, BN2 og BN3 skal løsning til hensynsone vises. Landskapsplan 

kan legges inn i situasjonsplan.  

 

        Søknad skal forestås av foretak med kompetanse i utearealer- og landskapsutforming i  

        tiltaksklasse 2.  

 

1.8  Igangsettingstillatelse kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale og garanti, 

eller på annen måte foreligger sikkerhet for at rekkefølgekravene vil bli oppfylt. 


