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REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1854  

DETALJREGULERING VARDEN BORETTSLAG 
 
Dato: ......................................................................................................................... 21.03.2018 

Dato for siste revisjon: ............................................................................................... 19.06.2018 
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: .................................................... * 

 

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: 

 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 nr. 1) 

1.1 Bolig- blokkbebyggelse (BBB1-2) (sosikode 1113) 

1.2 Energianlegg - trafostrasjon (BE) (sosikode 1510) 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Veg - offentlig (o_SV) (sosikode 2010) 

2.2 Annen veggrunn grøntstruktur (o_SVG) (sosikode 2019) 

2.2 Parkeringsanlegg - felles (f_SPH) (sosikode 2083) 

 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er området regulert med følgende 
hensynssoner/bestemmelsesområder: 

 

1. HENSYNSSONER/BESTEMMELSESOMRÅDE 

1.1 Bestemmelsesområde #1-3 - Snødeponi 

 

 

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 
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1.1 Bolig-blokkbebyggelse (BBB1) 

a) Området er avsatt til boliger – blokkbebyggelse 

b) Det tillates inntil 190 boenheter innenfor byggeområdet 

c) Det tillates inntil 250 m2 kiosk/cafe eller forretning på gateplan ut mot Nordøyvegen, innenfor 

byggeområdet 

d) Det tillates inntil 300 m2 offentlig eller privat tjenesteyting. 

e) Maksimale gesimshøyder er angitt på plankartet. 

f) Det tillates utkragede balkonger utenfor byggegrensen på inntil 3 meter. Utkragede balkonger skal 

ha minimum 5 meter høyde fra underkant til terreng. 

g) Det tillates tekniske anlegg over angitt byggehøyde. Tekniske anlegg skal plasseres lengst mulig 

inn på takflaten fra gesimskant. Det tillates ikke tekniske anlegg over kote 165. 

h) Minimum et soverom skal ha vindu mot stille side (Lden <55db). 

i) Balkonger/veranda skal skjermes slik at utendørsstøy på balkong/veranda er lavere enn Lden 55 dB 

for vegstøy. 

j) Det skal anlegges uteoppholdsareal tilpasset lek på minimum 150 m2 per 25 boenheter innenfor 

byggeområdet. Arealet skal ha støy under Lden <55db. 

k) Det tillates inntil 1 parkeringsplass for bil pr boenhet. 

l) Det skal avsettes to overdekkete sykkelparkeringsplasser per boenhet innenfor byggeområdet eller i 

parkeringsanlegg under bebyggelsen. 

m) Det skal etableres søppelsug som avfallsløsning for boligene innenfor byggeområdet.  

 

1.2 Bolig-blokkbebyggelse (BBB2) 

a) Området er avsatt til boliger – blokkbebyggelse 

b) Det tillates terrasert blokkbebyggelse innenfor byggeområdet. 

c) Det tillates inntil 200 boenheter innenfor byggeområdet 

d) Maksimal utnyttelsesgrad er angitt på plankartet. 

e) Gesimshøyde regnet fra ferdig planert terreng skal ikke være over 12 meter i forkant og 6 meter i 

bakkant av bebyggelsen.  

f) Det tillates anleggelse av takterrasser på bebyggelsen. 

g) Byggegrensen sammenfaller med formålsgrensen. 

h) Det tillates tekniske anlegg og rekkverk for takterrasser over angitt byggehøyde. Tekniske anlegg 

skal plasseres lengst mulig inn på takflaten fra gesimskant. 

i) Det tillates inntil 30 gjesteparkeringsplasser som overflateparkering innenfor byggeområdet. 

 

1.3 Energianlegg (BE) 

a) Området er avsatt til areal for tekniske anlegg - trafostasjon 

b) Det tillates opparbeiding av nødvendig areal for adkomst, manøvreringsareal samt bebyggelse for 

trafostasjon innenfor byggeområdet. 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
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2.0       Generelt 

a) Opparbeiding av offentlige trafikkanlegg med skilt og belysning skal skje etter detaljerte 

anleggsplaner godkjent av Tromsø kommune. 

b) Banketter, vegskjæringer og fyllinger skal tilsåes/beplantes eller behandles på annen tiltalende måte.  

 

2.1  Veg – offentlig (o_SV1-3)  

a) Området er avsatt til offentlig trafikkareal- veg og annet trafikkformål. 

b) Innenfor felt o_SV1 skal det på sørsiden opparbeides gang- og sykkelveg i tråd med vegsnitt GS1 

Gang- og sykkelveg i Kommunale normer for Veg- og grøntanlegg 2017. På nordsiden skal det 

opparbeides kjørebane og fortau i tråd med vegsnitt Sa2 Samleveger med busstrafikk i Kommunale 

normer for Veg- og grøntanlegg 2017.   

c) Innenfor felt o_SV2 og o_SV3 skal det opparbeides kjørebane og fortau på østsiden av vegen i tråd 

med vegsnitt Sa2 Samleveger med busstrafikk i Kommunale normer for Veg- og grøntanlegg 2017.   

d) Det tillates anleggelse av bussholdeplasser og tilhørende fotgjengeroverganger innenfor vegarealet. 

Holdeplassene skal opparbeides i tråd med Tromsø kommunes holdeplasstandard. 

 

2.2  Annen veggrunn grøntstruktur – offentlig (o_SVG)  

a) Området er avsatt til offentlig trafikkareal- annen veggrunn grøntstruktur. 

 

2.3 Parkeringsanlegg (f_SPH) - vertikalnivå 1 

a) Området er avsatt til felles trafikkareal- parkeringshus. 

b) Det tillates boder, tekniske arealer, trimrom og areal for borettslagets kontortjenester innenfor 

f_SPH 

c) Det tillates inntil 344 parkeringsplasser innenfor parkeringsanlegget. 

d) Det skal anlegges minimum 25 ladestasjoner for el-bil innenfor parkeringsanlegget. 

 

 

V 

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

bestemmelsesområder innenfor planområdet: 

 

 

1.      HENSYNSSONER/BESTEMMELSESOMRÅDER 

1.1 Bestemmelsesområde #1-3 - Snødeponi 

a) Områdene er avsatt til snødeponi. 

 

 

VI 

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

 

a) Dokumentasjonskrav: 
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i. Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres at rimelige skjønnhetshensyn er tatt. 
Dokumentasjonen skal vise forholdet til både det bebygde og ubebygde landskap og naboskap, og 

begrunne de valgte løsninger.  

 

ii. Ved søknad om rammetillatelse skal det foreligge dokumentasjon av at tekniske planer for 

avfallssuganlegg er godkjent av ansvarlig myndighet for husholdningsavfall. 

 

iii. Det skal ved søknad om rammetillatelse, med utgangspunkt i planens vedlagte uteromsplan datert 

21.06.2017, vedlegges uteromsplan for planområdet i målestokk 1:200 som viser bebyggelse og 

anlegg i sammenheng med, adkomstsituasjoner, uteoppholdsarealer, nær- og kvartalslek, 

terrengbehandling, avfallshåndtering, sykkel- og gjesteparkering. 

 

iv. Det skal ved søknad om rammetillatelse, med utgangspunkt i planens vedlagte lokalklimatiske 
analyse, vedlegges dokumentasjon på avbøtende og forbedrende tiltak for lokalklimatiske vindforhold 

på bakkeplan.  

 

v. Det skal ved søknad om rammetillatelse, på bakgrunn av planens vedlagte branntekniske notat, 

vedlegges full brannprosjektering for ny bebyggelse innenfor BBB1. 

 

vi. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge dokumentasjon på godkjente planer for vann- 

og avløpsløsninger, herunder omlegging av rørbaner, brannvann og overvannshåndtering. De tekniske 
planene skal utarbeides på bakgrunn av planens vedlagte rammeplan for VAO datert 07.06.2017. 

Godkjennelsesmyndighet er Tromsø kommune, Vann og avløp. 

 

vii. Dersom det benyttes tårnkraner med bomhøyde over kote 165, i forbindelse med tiltak innenfor 
planområdet, skal søknad sendes Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med 

søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på tårnkranene. Det må foreligge en positiv 

radioteknisk vurdering av byggeprosessen med bruk av kraner før det kan gis rammetillatelse. All 

bruk av mobilkraner aksepteres uten radioteknisk vurdering.  

 

viii. Det skal ved søknad om igangsettingstillatelse vedlegges plan for beskyttelse av omgivelsene mot 

støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, 

massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og 
støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggelsesfasen kan 

igangsettes. Luftkvalitets- og støygrenser skal følge Miljøverndepartementets retningslinjer for 

behandling av luftkvalitet og støy i arealplanlegging, T-1520 og T-1442 

 

ix. Det skal ved søknad om igangsettingstillatelse vedlegges en riggplan som viser maskiner og annet 

utstyr, områder for lagerbrakker, plassering av brakkerigg, samt oversikt over ferdselsveier, 

transportveier og områder for lasting og lossing. 

 

 

b) Grad av utnytting:  

i. Bruksareal beregnes uten tillegg for tenkte plan. 

 

 

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 jf. kulturminneloven. 

 

 

 

VII 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om vilkår og rekkefølge: 
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a) Det gis ikke rammetillatelse for boligbygging i planområdet før det er dokumentert tilstrekkelig 
skolekapasitet. 

 

b) Det gis ikke igangsettingstillatelse for bygninger innenfor BBB1 før tilhørende lekearealer, beskrevet i 

planbeskrivelse og utomhusplan, er opparbeidet. 

 

c) Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger innenfor byggeområdene skal 

 tilhørende flomveger og overvannsløsninger vist i planens rammeplan for VAO, datert 

07.06.2017, være opparbeidet.  

 slokkevannskapasiteten innenfor planområdet være oppgradert til 50 l/s. 

 

d) Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boligbygging innenfor planområdet før: 

 Nordøyvegen innenfor felt o_SV3 i plankartet er opparbeidet i tråd med bestemmelsene.   

 fylkesveg 59 mellom UNN-rundkjøringen og vegkrysset til Gimle er opparbeidet i tråd med gjeldende 

plan.  

 ny fylkesvei mellom Gimle og Ringvegen er opparbeidet og tilfredsstillende gang- og 
sykkeltilrettelegging langs eksisterende fylkesveg er opparbeidet i tråd med gjeldende plan. 

 gang- og sykkelløsning med tilhørende støyskjerming er etablert langs vestsiden av Stakkevollvegen, 

fra krysset ved Nordøyavegen frem til krysset ved Ringvegen i tråd med gjeldende plan. Nødvendig 

sanering og samling avkjørsler for boligene i vest skal gjøres samtidig. Støyskjerming skal bygges med 

transparente elementer. 

 

e) Igangsettingstillatelser og midlertidig brukstillatelse kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale 
og sikkerhetsstillelse, eller på annen måte foreligger tilstrekkelig sikkerhet for at overstående 

rekkefølgekrav blir oppfylt. 

 

 

 

 


