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Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 
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L12 

Bodil Ruud 26.02.2018 

    Telefon: 

901 28 425 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

          

FSK  

 

PLAN 1854 - DETALJREGULERINGSPLAN, 125/492 VARDEN - VEDTAK OM 

OFFENTLIG ETTERSYN  

 

Innstilling til vedtak: 

 

Forslag til detaljreguleringsplan 1854 med plankart datert 27.06.2018 og bestemmelser datert 

19.06.2018 legges ikke ut til offentlig ettersyn på grunn av følgende: 

 Bebyggelsen skyggelegger i vesentlig grad boligområdet nord for borettslaget. 

 Bebyggelsen vil transformere landskapet på en uheldig måte, og dominere utsikten fra 

marka. 

 Boligtårn er ikke godt egnet som bolig for barnefamilier.  

 

Vedtaket er gjort iht plan- og bygningsloven § 12-10. 

 

 

 

Britt Elin Steinveg     Mette Mohåg 

Administrasjonssjef     Avdelingsdirektør for bymiljø 
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  Sammendrag 

    

Mål for planen Formålet med planen er å tilrettelegge for bygging av 190 boliger innenfor 

Varden borettslag på nordøya. Planen regulerer også deler av Nordøyvegen 

for å tilrettelegge bedre for gående og syklende, samt at den nybygde 

trafostasjonen får et korrekt arealformål i planen. 

    

Hovedinnhold Planen setter rammer for bygging av tre nye bygningsvolum på den nordlige 

delen av borettslaget som i dag i hovedsak er parkeringsanlegg. Ny 

bebyggelse har henholdsvis 22, 10 og 4 etasjer. I tillegg skal det 

opparbeides uteoppholdsarealer og lekeplasser i midten av boligfeltet.  

    

 Vurdering Administrasjonen anbefaler ikke at forslaget legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Den høye utnyttelsesgraden, som forutsetter to høyblokker på henholdsvis 

30 og 70 meters høyde, er i liten grad begrunnet ut i fra helhetlige 

utviklingsperspektiver. Forslaget begrunnes eksplisitt med at det bedrer 

borettslagets økonomi. I tillegg støtter forslaget seg på at det er et generelt 

politise ønske om økt boligtetthet på Tromsøya. En slik prinsipiell holdning 

kan ikke alene begrunne enhver form for boligbygging. Forslaget har en 

rekke negative konsekvenser for tilgrensende boligeiendommer, og for 

opplevelsen for brukere av marka. Tiltak er også i strid med 

kommuneplanen når det gjelder landskap og knutepunktsutvikling. Enhver 

reguleringsplan som vedtas vil ha en mulig presedensskapende effekt. 

Presedensvirkningen her vil være stor fordi forslaget er svakt begrunnet. 

 

Fortetting på eiendommen er mulig og ønskelig, men det forutsetter andre 

løsninger når det gjelder høyde og bebyggelsesstruktur. 

 

Det understrekes at administrasjonens holdning til prosjektet har vært 

begrunnet og kommunisert til forslagsstiller alleredet fra et svært tidlig 

tidspunkt i prosessen. Forslagsstiller har likevel ønsket å gå videre med 

planene, noe han har anledning til etter loven.  

 

 



Side 3 av 16 

 

01  
 

Saksdokumenter 

 

 

Dato: 

 

Vedlagte 

saksdokument 

  

  

  

  

  

01. Forslag til reguleringsplankart 

02. Forslag til reguleringsbestemmelser 

03. Forslagstillers planbeskrivelse 

04. Utomhusplan 1:500 

05. Utomhusplan 1:1000 

06. Lekearealer utomhusplan 1:1000 

07. Lekearealer samlet utomhusplan 1:1000 

08. Perspektiver 

09. Snitt 

10. Fjernvirkninger 

11. Sol-skyggediagrammer 

12. ROS-analyse 

13. Grunnundersøkelse 

14. Trafikkutredning 

15. VAO-rammeplan 

16. Lokalklimatisk utredning 

17. Brannteknisk notat 

18. Merknader – oppstartsvarsel 

19. Illustrasjon fra 3D-modell 

27.06.2018 

19.06.2018 

13.04.2018 

21.06.2017 

21.06.2017 

18.06.2017 

18.06.2017 

 

05.12.2017 

 

 
05.12.2017 

09.05.2017 

16.09.2017 

07.06.2017 

21.06.2017 

20.06.2017 

      
Berørte planer og 

planstrategiske 

dokument – ikke 

vedlagt 

 Kommuneplanens arealdel 

Reguleringsplan 687 for Stakkevollfeltet 

29.03.2017 

25.09.1980   

      
  

 

 

02  Planfakta 

Eiendommer og 

hjemmelshavere 

innefor 

plangrensen 

125/492 Varden borettslag 

125/1, 2, 429, 454, 508 Tromsø kommune  

  

 Arealer Boligbebyggelse                                  46 688 m2 

Offentlig trafikkareal                           29 766 m2 

Energianlegg                                          2 750 m2 

Felles trafikkarealer/parkeringsanlegg      806 m2 

Parkeringsareal under bakken                5 646 m2 

Til sammen                                           85 656 m2 
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03  Beskrivelse av planprosessen  
 

 

Dato: 

  

  

  

  

  

 

 

 

Naboskapsmøte 

Oppstartsmøte med byutvikling 

Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet partene) 

Komplett forslag til reguleringsplan 

10.11.2015 

23.11.2015  

04.01.2016 

26.01.2018 

 

 

04 

 

 

Planvurdering 

Bakgrunn, 

utviklingen i 

området 

I terrenget ovenfor den gamle flyhangaren på Skattøra ble Varden borrettslag bygd i 

perioden 1983-85, og var det siste av boligfeltene som ble bygd i området i perioden 

1979-1985. Blant disse inngår Skattøra, Utsikten, Knausen, Brattbakken og 

Rundvannet. Alle er borettslag som er bygd over samme lest: lave terrassehus i maks 3 

etasjer som i stor grad følger det naturgitte terrenget. Mot slutten av 1980-tallet og 

begynnelsen av 1990-tallet ble det bygd både kommunale boliger og studentboliger i 

Ørndalen nord for Varden. Strukturen i Ørndalen er mindre tett og har mer organisk 

form enn i de eldre byggefeltene, men også her er det 2-3-etasjers bebyggelse. 

Stakkevollan skole ble tatt i bruk i 1993. Etter dette har det ikke skjedd større 

bygningsmessige endringer i området. 

 
Fig.1 Skråfoto av Varden borettslag. Bebyggelsen i Ørndalen til høyre. 
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Fig. 2 Rød ring rundt Varden borettslag, stjerne ved knutepunktet. 

 

Knutepunktet i området ligger ved Utsikten borettslag. Her er det både private og 

kommunale virksomheter: dagligvarebutikk, take-away-restaurant, legekontor, 

helsestasjon, barnehage, aktivitetssenter for barn og unge med lydstudio og dansesal, 

forsamlingssal, svømmehall, idrettshall, fotballbane, og innendørs fotballbane i bobla 

rett over vegen i sør. 

 

   

Barn og unge 

 

 

 

 

 Det er barneskole som alle i området kan nå ved gange og sykkel. Det finnes mange 

ulike fritidstilbud ved Utsikten og enkel tilgang til marka med forskjellig slags 

tilrettelegging som bading i Rundvannet og traseer med mulighet for gange, ski og 

sykkel. For de mindre barna tilrettelegges det for lek og opphold innenfor 

borettslagsområdet som i hovedsak er bilfritt område. 



Side 6 av 16 

 

 

Skole/barne-

hage 

 

Reisebehov 

 

 

 

 Stakkevollan barneskolen har god kapasitet. Det er fire barnehager innefor en radius 

av ca 600 meter i luftlinje fra sentrum av Varden brl. 

 

 Nyttige funksjoner som dagligvarebutikk og legekontor gjør at mange kan gå/sykle 

internt i området. Bussruter til sentrum har relativt høy frekvens. I tillegg er store 

arbeidplasser som sykehus og universitet innenfor det de fleste kan regne som 

gangavstand/sykkelavstand (2 km). Marka som transportåre gjør det f.eks. mulig å 

gå på ski til like ovenfor sentrum. 

   

Landskap, 

grønnstruktur 

Varden borettslag ligger ved markagrensen. Nordøyvegen forbi Varden brl. ligger på 

ca 102 meter over havet, mens det høyeste punktet i denne delen av marka er selve 

Varden på 158 meter. Terrenget er småkupert og karakteriseres som et lett turterreng. 

Nedenfor Varden brl. går et sammenhengende grøntdrag som skiller boligområdene 

(og skoleområdet) med adkomst fra øvre del av Nordøyvegen fra boligområdene 

nedenfor.   

   

Renovasjon Området er direkte tilkoblet avfallsanlegget på nordøya. Dette betyr at det ikke er 

nødvendig med avfallsbiler i området. Reguleringsforslaget vil kreve en ombygging av 

avfallssystemet. 

 

Vann, avløp 

og overvann 

  

Slokkevannskapasiteten er i utgangspunktet liten, det leveres maks 23 l/s. Foreslått 

utbygging vil kreve en kapasitet på 50 l/s.   

 

Trafikk 

  

Det er per i dag ikke tillatt gjennomkjøring i Nordøyvegen. Det tillates kjøring til 

Varden borettslag fra nord. Forslagsstillers trafikkanalysen konkluderer med at 

forventet trafikkøkning i Ringveien vil være rundt 25%, og at dette ikke vil skape 

vesentlige avviklingsproblemer i krysset Nordøyvegen-Ringvegen. 

Vegvesenet påpeker at tiltaket vil medføre økt trafikk på fylkesvegen mellom UNN-

rundkjøringa og krysset til Nordøyvegen. Etter avtale med vegvesenet kan ikke 

utbygging igangsettes før strekningen er opparbeidet i tråd med gjeldende regulering. 

 

Støy 

  

Varden borrettslag ligger ikke innenfor trafikkstøysoner eller flystøysoner slik de er 

avmerket i kommunens kart. Trafikkstøy er i hovedsak støy fra dekk der graden av 

piggdekkbruk har betydning. Andre vesentlige faktorer er akselerasjon og hastighet. 

Det tillates i dag 40 km/t i Nordøyvegen. Til tross for forventet trafikkøkning 

konkluderes det med at støynivået fra trafikk vil være innenfor akseptabel grenseverdi. 

  

Grunn-

forhold 

Området tilfredsstiller kravene i Teknisk forskrift om stabil byggegrunn i følge 

geoteknisk rapport. 

 

Lokalklima 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det er utført modellerte vindanalyser. Den konkluderer med at det vil oppstå stor 

vindbelastning rundt høybyggene og at det vil være nødvendig med vinddempende 

tiltak på bakkeplan. Dette innebærer blant annet vindskjerming mellom byggene. 

 

Sol-skyggediagrammene viser at slagskyggen fra høyblokkene treffer den nærmeste 

bebyggelsen i Ørndalen i perioden 10.30-18.00 rundt sankthans når skyggen er kortest. 

I april strekker skyggene seg lenger inn over Ørndalen-feltet, men da er også 

egenskyggen fra den lave bebyggelsen realtivt dominant fra ca kl. 15. Bebyggelsen i 
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Brannsikker- 

het 

 

 

 

 

 

 

Kulturminner 

Ørndalen som ligger nærmest høyhusene er plassert slik at byggene danner en 

vindskjerm mot nord, og det var planlagt et tun for lek og opphold, samt parkering på 

sør og vestsiden. Skyggeleggingen midt på dagen vil gjøre at snøsmeltingen tar lenger 

tid om våren, og uteoppholdsarealene får en vesentlig dårligere kvalitet.  

 

Modeller med reduserte høyder viser at 11 etasjer gir mer sol på det øverste tunet i 

juni, mens situasjonen i april, med lengre skygge, ikke blir bedre. Først med 8 etasjer 

blir situasjonen bedre på tunet også i april. Først med en modell på 6 etasjer, kan det 

sies at det kun er trafikkareal som blir skyggelagt i juni. Illustrasjonen nedenfor viser 

skyggen med 6 etasjer i kl. 12, 21.april. 

 
Fig. 3 Modell med 6 og 3 etasjers blokker, kl. 12, 21. april.  

 

For bygninger over 8 etasjer er det ikke mulig å bygge med bare ett trapperom. Det 

kreves brannmannsheis og stigeledning. 

 

For dagens bebyggelse som består av terrassehus-lameller, er slokkevannskravet 20 l/s. 

De planlagte punkthusene vil utløse et slokkevannskrav på 50 l/s og medfører at 

eksisterende vannforsyning må oppgraderes.  

 

 

Kartverkets kartlegging av Troms (Troms-krokeringen) rundt 1870 foregikk ved bruk 

av trigonometriske punkter på høyder. Tromsø varde er øyas høyeste punkt og er 

tydelig markert på dette Tromsø-kartet: 
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Fig. 3. Kart fra 1872 der Tromsø varde er markert med store bokstaver. 

 

Byhistoriker N.A. Ytreberg skriver at man rundt 1900 planla å bygge Ski-Turist-Hotell 

ved Varden. Det skulle inneholde en klubbstue med øl- og vinrett, og en «damestue». 

Det ble utarbeidet planer og tegninger, formannskapet innvilget øl- og vinrett, men så 

stoppet det hele opp. Men Varden har likevel vært et skitur-mål for Tromsøfolk i mer 

enn hundre år: 

 

 
Fig. 4. Foto av turgjeng på Varden i mellomkrigstida. Perspektivet museums samling. 

   

Arkitektur og 

landskap 

 

 

 

 

Kommuneplanens bestemmelse 5.1 sier at Ved utarbeidelse av nye reguleringsplaner 

skal forholdet til viktige landskapstrekk og dominerende trekk i de bygde omgivelsene 

kartlegges, illustreres og vurderes samlet. Bebyggelsen bør underordnes viktige 

landskapstrekk og landemerker. Dersom ny regulering vil bryte med viktige 

landskapstrekk og landmerker, skal dette vurderes og begrunnes særskilt.  
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Den foreslåtte bebyggelsen vil være et markant brudd med eksisterende bebyggelse når 

det gjelder høyde og struktur. Mens den eksisterende bebyggelsen følger landskapets 

kurvatur, vil to høyhus bli landemerker som vil til og med være synlig fra 

Sandnessundbrua. Det ene høyhuset vil bli høyere enn øyas høyeste punkt (158 meter). 

Til sammenlikning er det høyeste punktet på Myrengblokkene 129 meter og 

hoppbakken i Grønnåsen på 150 meter. I byutviklingsperspektiv pleier slike synlige 

landskapspunkter markere en viktig funksjon, sentrum eller knutepunkt. F.eks. har 

Trondheim en bestemmelse om at signalbygg kun tillates for felleskapsbygg. Hvis ikke 

høyhus skal tillegges spesielle symbolske og samfunnsmessige funksjoner, må man 

også tenke seg at andre boligstrøk bør kunne utvikles i samme grad – altså flere 

boligtårn spredt ut over øya. 

 

I retningslinjene til bestemmelse 5.1 heter det at Ny bebyggelse langs høydedragene på 

Tromsøya bør ta hensyn til silhuettvirkningen av øya.[…]. Opplevelseskvalitetet i 

grøntområdene skal ikke reduseres, men forsterkes og videreføres ved utbygging. 

Kvalitetet i grøntområder kan være bekker og elver, utsiktspunkter, spesiell 

vegetasjon, biologisk mangfold, kulturminner med mer.   

 

Borettslaget grenser til marka, og planlagt bebyggelse vil også gi en ny utsikt fra 

turområdet. I mørketida vil den være spesielt synlig med lys fra vinduer og pålagte 

hinderlys. Boligblokka vil medføre konsekvenser for opplevelsen av marka, noe som 

også inkluderer opplevelsen av hele det omkringliggende landskapsrommet med fjell 

og hav – f.eks. sikten mot Tromsdalstind, Grøtsundet og Ringvassøya. I dag er denne 

delen av Tromsømarka det eneste området der panaoramautsikten er uforstyrret. I den 

opprinnelige planen for boliger på Workinntoppen var man i behandlingen av denne 

svært opptatt av utsikten fra marka. Dette førte til et krav om å senke høyden på 

blokkene. 

 
Fig. 5 Fra skiløypa nord for varden. 
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Bomiljø 

 
Fig. 6 Fra skiløypa sør for varden. 

 
Fig. 7 Fra selve varden 

 

Når det gjelder utviklingen av selve Varden borettslag og bomiljøet her, har planen 

som mål å fjerne overflateparkering og omgjøre dagens parkeringsareal til areal for nye 

boliger og uteoppholdsareal. Under forutsetning av at tiltak mot vind gjennomføres, 

kan uterommene få god kvalitet med mye sol og utsikt.  
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Fig. 8. Perspektiv mot nord i borettslaget. Illustrasjon fra AT plan.  

 

Med en lav bebyggelse er det enklere å få til et aktivt samspill mellom uterom og 

boligrom. Den visuelle kontakten mellom bolig og uterom er særlig viktig for 

barnefamilier. Å bo høyt oppe i en boligblokk er derfor mindre attraktivt for 

barnefamilier fordi kontrollen over uterommet og kontakten med de som oppholder 

seg der blir dårlig. Å bygge boligtårn i Norge er ikke så vanlig, kanskje av denne 

grunn. Den høyeste boligblokka i Oslo er B13 i Barcode, som er på 20 etasjer (73 

meter). 

 
Fig. 9 Perspektiv mot nordvest fra eksisterende bebyggelsesstruktur. Illustrasjon fra 

AT plan. 

 

Boligene rett nord for Varden ligger 2-4 meter lavere i terrenget enn naboen i sør. 

Boligene her eies av kommunen og leies ut til de som av ulike årsaker har vansker med 

å skaffe seg sin egen bolig. Volumet rett sør for dem vil fortone seg svært massivt med 

tanke på utearealene som henvender seg mot sør for best mulig klima. 

Myrengblokkene er på 9 etasjer og sammenliknbart fotavtrykk selv om slagskyggen 
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blir betraktelig kortere. Også her er det småhus som havner i slagskyggen av blokkene, 

men både terreng og klima er annerledes på Myreng. På Myreng er det kun 

bebyggelsen som lager skygge, ikke landskapsformen. Dette betyr at gode solforhold 

er rimelig godt fordelt på alle eiendommene i området, i tillegg til at det er 

gjennomsnittlig høyere temperatur her enn på nordøya. En bygning dobbelt så høy som 

en blokk på Myreng har dermed en svært negativ effekt for beboerne på nordsiden.  

 

 
Fig. 10 Perspektiv fra Vardevegen (Ørndalen). 
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Merknader ved varsel om oppstart 

Tromsø kommune, 

Vann og avløp 

22.01.2016 

Kvitebjørn varme AS 

27.01.2016 

Fylkesmannen i Troms 

09.02.2016 

 

 

Troms 

fylkeskommune 

10.02.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statens vegvesen 

05.02.2016 

 

 

 

  

Som en del av planmaterialet kreves det en VAO-rammeplan. Det 

anmodes om at denne utarbeides i samarbeid med vann og avløps-

etaten. 

 

Gjør oppmerksom på at det bygges ut fjernvarmeanlegg innenfor 

planområdet. 

 

Plassering av trafostasjon i verdifullt friluftsområde er i strid med 

nasjonale retningslinjer og kan være grunnlag for innsigelse. Det 

frarådes å plasseres trafostasjonen i marka. 

 

 Ber om at konsesjonsområdet for transformatorstasjonen og 

resterende friluftsområde tas ut av planen. 

 Ber om at høyden på høyhusene reduseres betydelig fordi de vil 

redusere opplevelsen av Tromsø-marka som et natur- og 

friluftsområde for rekreasjon, turgåing, trening og trivsel. 

 Ber om at kommunen vurderer Tromsø varde som et 

kulturminne, og hvilken betydning det har hatt for Tromsø. 

 Tromsø varde er et landskapstrekk som må ivaretas. Ber om at 

det ikke legges til rette for en høy bebyggelse som vil 

dominere området. 

 Området er egnet for fortetting mtp. nærhet til kollektivtilbud, 

store arbeidsplasser, dagligvarebutikk og fritidstilbud. 

 Viktig at det tilrettelegges for snarveier innad i boligområdet 

og at det vektlegges trygg skolevei.  

 Positivt med tilrettelegging for gang- og sykkelløsning langs 

Nordøyvegen. Viktig at sammenbindingsvegen mellom 

Brattbakken og Varden er forbeholdt buss. Denne må i 

fremtiden være forbeholdt kollektiv, sykkel og gange. 

 Holdeplassen Varden bør oppgraderes til høystandard 

holdeplass med sanntidsskjerm og leskur i retning sentrum. 

 Universell utforming er rettslig bindende. Kravet for areal ment 

for allmennheten er altså universell utforming, ikke bare 

tilgjengelighet. 

 Det må etableres 1-3 sykkelparkeringsplasser per bolig, samt 

sykkelparkering for besøkende. 

 

 Utbygging på Varden vil generere mer biltrafikk på fylkesveg 

59 mellom UNN-rundkjøringen og vegkrysset til 

Nordøyavegen. Dette er allerede et av fylkets mest trafikkerte 

strekninger. Strekningen er ikke tilfredsstillende når det gjelder 

trafikkavvikling, trafikksikkerhet, tilrettelegging for gående og 

syklende. I tillegg er det boliger langs vegen som er svært støy- 

og støyutsatt.  

 Ber om at det blir tatt inn rekkefølgekrav: Utbygging i 
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Avinor 26.01.2016 
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planområdet kan ikke igangsettes før fylkesveg 59 mellom 

UNN-rundkjøringen og vegkrysset til Nordøyavegen er 

opparbeidet til 4-felts veg på deler av strekningen (mellom 

UNN-rundkjøringen og vegkrysset til Gimle). Videre må det 

være opparbeidet ny avlastingsveg mellom Gimle og 

Nordøyavegen og opparbeidet tilfredsstillende gang- og 

sykkeltilrettelegging langs eksisterende fylkesveg. 

 

 Ber om at det legges inn fellesbestemmelser i 

planbestemmelsene som omhandler krav til risikoanalyser når 

det gjelder selve bygget og byggeprosessen (bruk av kraner) 

når dette overstiger kote 165. Avinor skal bli forelagt 

byggeplanene og eventuelt kreve hinderlys på en eller flere 

bygninger [forslaget til fellesbestemmelser er forkortet her]. 

 Ber om at det er bestemmelser om krav til radioteknisk 

vurdering av både bygninger og kraner [forslaget er forkortet]. 

 

 

Vurdering av merknadene 

 

 VAO-rammeplan er godkjent av Tromsø kommune v/ Vann- 

og avløpsetaten. 

 

 I følge planbeskrivelsen legger planen til rette for tilkobling til 

fjernvarme, men uten at det tas stilling til endelig løsning. 

Kommuneplanens bestemmelse 11.5 sier at det er 

tilknytningsplikt for nybygg/utvidelser med et samlet 

oppvarmet bruksareal (BRA) på over 1000 m2. 

 

 Troms kraft nett AS har fått konsesjon for å bygge 

transformatorstasjon. Området er i dag regulert til 

friluftsområdet. Det er viktig for fremtidig planlegging av 

plangrunnlaget er i tråd med faktisk situasjon. Området for 

trafostasjonen vil ikke være et friluftsområde, og det skal 

derfor ha korrekt arealformål (energianlegg) i oppdaterte kart.  

 

 Det vises til saksfremlegget for vurdering av innvirkning på 

landskap, naturopplevelse og kulturminner.  

 

 Når det gjelder skilting av Nordøyvegen (forbud mot 

gjennomkjøring osv) reguleres ikke dette i planen. Det henvises 

til overordnede planer for transport. 

 

 I bestemmelsene tillates anleggelse av bussholdeplasser 

innenfor vegarealet. Holdeplassene skal opparbeides med 

Tromsø kommunes holdeplassstandard. Det vises til 

overordnede planer for transport. 
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 Det er bestemmelser om 2 overdekte sykkelparkeringsplasser 

per boenhet. 

 

 Rekkefølgekrav når det gjelder fylkesvei 59 tas inn i 

bestemmelsene. 

 

 Det forutsettes at Avinor godkjenner 

reguleringsbestemmelsene. 
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Konklusjon 

 
  

Boligfortetting på Tromsøya er i tråd med kommuneplanen, og det 

aktuelle området er på mange måter godt egnet til dette. Her er det 

god kollektivdekning, nærbutikk, helsetjenester, god skolekapasitet, 

nærhet til fritidsakitiviteter og friluftsliv og store arbeidsplasser er 

innenfor gang- og sykkelavstand.  

 

Men økt boligtetthet kan ikke trumfe alle andre hensyn. Dette kan 

ikke kalles et «fortettingsprosjekt» når det ikke tilpasser seg stedets 

karakter, men snarere transformerer landskapet. Kommuneplanen er 

tydelig når det gjelder landskap og bygde omgivelser: Prosjekter som 

bryter med landskapskarakteren må begrunnes særskilt. Når det 

gjelder fjernvirkning vil høyhuset bli det høyeste punktet på øya og bli 

et landemerke som kun markerer et borettslag. Det markerer ikke en 

felles samfunnsfunksjon eller et knutepunkt. Et slikt tilfeldig plassert 

høyhus vil også være presedensskapende for andre boligprosjekter.  

 

Når det gjelder nærvirkning og utviklingen av bomiljøet får naboene i 

nord en urimelig stor ulempe når det gjelder eget uteoppholdsareal. 

Høyhusene vil i mindre grad tiltrekke seg barnefamilier og dermed 

ikke skape et hetrogent bomiljø der det forutsettes at alle slags 

familier skal kunne bo.  

 

Forslagsstiller begrunner i stor grad den høye utnyttelsen med at 

utbyggingen skal finansiere vedlikeholdet av borettslaget. Det 

normale er å sikre vedlikehold gjennom husleien i borettslagene. 

Bygging av boliger i høyhus på Varden skal altså sikre borettslaget 

økonomisk, men er ikke med på å utvikle området i en positiv retning 

hverken når det gjelder lokalklima, bomiljø eller kvaliteter i 

friluftsområdet. Samlet sett er de negative virkningene langt flere enn 

de positive, og forslaget bør ikke legges ut til offentlig ettersyn. 

 

 

 

    

 

Vedtakskompetanse: 

Formannskapet 

 

 

 


