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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: 

 

2. SAMFERDESELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.2 Veg (SV) 

2.3 Gang-/sykkelveg (SGS) 

2.4 Annen veggrunn - tekniske anlegg (SVT) 

2.5 Annen veggrunn - grøntareal (SVG) 

 

5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
5.1 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L) 

 

 
III 

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

utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet: 

 

2. SAMFUNNSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
2.1 Veg (SV) 

a) Område o_SV er avsatt til offentlig trafikkareal - veg. 

2.2 Gang-/sykkelveg (SGS) 
a) Område o_SGS er avsatt til offentlig gang-/sykkelveg.  

b) Gang-/sykkelveg skal belyses i henhold til belysningsnorm for Tromsø 

kommune 

2.3 Annen veggrunn – teknisk anlegg (SVT) 
a) Område o_SVT1-2 er avsatt til offentlig annen veggrunn – teknisk anlegg. 



2.4 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
a) Område o_SVG1-7 er avsatt til offentlig annen veggrunn – grøntareal. 

 

 

5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
5.1 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L) 
a) Område L1-6 er avsatt til LNFR-område. 

 

 

 

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

 

 

a) 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.  

b) Tilgjengelighet: Alle offentlige trafikkområder skal utformes iht. prinsipper om 

universell utforming.  

c) Støy: Bygg- og anleggsarbeid skal innrettes slik at retningslinjer for begrensning 

av støy fra bygg og anleggsvirksomhet (kapittel 4 i T-1442) overholdes. 

d) Oppmurte steinkonstruksjoner: Eventuelle oppmurte steinkonstruksjoner 

knyttet til vegfar skal bevares, ikke skades eller endres.. 

e) Adkomst til vegfar og sti: Adkomst til vegfar må ikke endres eller stenges for 

bruk og vedlikehold.  

 

V 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR: 

 

a) Dokumentasjonskrav: 
- Det skal ved søknad om byggetillatelse foreligge en teknisk plan som viser 

vegløsning samt belysning. Tekniske planer skal godkjennes av Tromsø 
kommune. 

 

 

 

 


