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Balsfjord kommune, 9050 Storsteinnes



 

I BESKRIVELSE AV PLANEN 

Formålet med reguleringsplanen 

Reguleringsplanen skal tilrettelegge for 30 boliger i eksisterende boligfelt på 

Steinvollan.  

Beliggenhet og dagens bruk av området 

Planområdet ligger på nedsiden av E6, rett øst for Bomstad bro, ca. 2 km fra 

Nordkjosbotn sentrum.  Boligområdet startet opp ved noen enkeltfradelinger på 

80- tallet, med godkjenning av reguleringsplan for hele området i 1994. Fram 

til 2009 er det oppført i alt 10 eneboliger innenfor planområdet.  

Reguleringsplanen fra 1994 danner grunnlaget for denne reguleringsplanen.  

Naturgitte forutsetninger  

Planområdet ligger vendt mot sør med et større flatt parti ned mot en markert 

bekkedal.  Deler av det flate partiet består av fuktige områder med lauvskog.  

Deler av arealet er ferdig opparbeidet, og framstår som et stort flatt område 

uten vegetasjon.  I nord avgrenses området av E6, med en mindre stigning opp 

mot hovedvegen.   

Utforming av området 

Boligtomtenes størrelse varierer fra 1 daa til opp mot 2 daa.  I nord er 

boligtomtene beholdt som i tidligere reguleringsplan, mens tomtene i sør er lagt 

med tanke på å unngå ytterligere oppfylling av terreng.  Midt i boligfeltet er det 

lagt inn en felles lekeplass, og i sørenden et felles areal ned mot bekkedalen.  

Begge disse arealene er i kombinasjon med installasjoner i grunn.   

Trafikk og parkering 

Hovedadkomst inn i område er via regulert kryss fra E6.  I reguleringsplanen 

inngår også gang- og sykkelveg langs E6 og to busslommer.  Begge 

busslommene er lagt på eksisterende av- og påstigningsplass.  

Kulturminner 

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor planområde.  

Det er heller ikke intakte eldre tun eller annen eldre bebyggelse i umiddelbar 

nærhet til planområde.   

Byggeskikk 

Byggeskikkbestemmelsene i planen er basert på en tilpasning til eksisterende 

boliger som er ifra en tidsperiode på over 20 år. Områdets karakter er åpent og 

med full eksponering av all nyere bebyggelse.  Det er derfor lagt vekt på at 

materialbruk og fargesetting sees i en sammenheng med eksisterende 

bebyggelse.  Formmessig settes det begrensninger i at møneretning skal følge 

husets lengderetning, og at det skal være saltak eller pulttak på bygningene.   



Overordnete og tilstøtende planer 

Det er ingen tilstøtende reguleringsplaner i området.  Området ligger utenfor 

Kommunedelplan for Nordkjosbotn.   

Risiko og sårbarhet 

Det er innenfor område ingen risiko for ras eller flomfare.   

Utnyttelsesgrad 

Innenfor planområdet er det brukt tillatt bebygd areal (BYA) sammen med 

høydebegrensning.   



 

II REGULERINGBESTEMMELSER 
I medhold av plan- og bygningsloven § 25 er arealet regulert til følgende formål: 

 

Pbl § 25,1. ledd nr 1 Byggeområder:   Boliger, B1, B2, B3, B4, B5, B6 og B7 

   Annen byggegrunn 

 

Pbl § 25,1. ledd nr.3  Off. trafikkområder: Kjøreveg 

       Gang- og sykkelveg 

       Annen veggrunn 

 

Pbl § 25,1. ledd nr.5  Fareområder:  Høyspent 

          

Pbl § 25,1. ledd nr.6  Spesialområder: Frisiktsone 

       VA anlegg i grunn 

 

Pbl § 25,1. ledd nr. 7  Fellesområder:  Annet fellesareal 

 

Pbl § 25,1.    Kombinerte områder: Akomb 1, Felles lekeareal og VA i grunn 

Akomb 2 og 3, Annet fellesareal og VA i 

grunn 

 

1 Fellesbestemmelser  

1.1 Rekkefølgebestemmelser  

a. Før det gis byggetillatelse for flere enn 11 boliger innenfor planområde, skal 

det foreligge en underskrevet utbyggingsavtale mellom Balsfjord kommune og 

Statens Vegvesen vedrørende framføring av gang- og sykkelveg til boligfeltets 

adkomst.      

 

b. Før det gis byggetillatelse for flere enn 11 boliger innenfor planområde, skal 

gang- og sykkelveg langs E6 føres fram til boligfeltets adkomst  

 

c. Det skal ikke gis tillatelse til byggestart for bolig nr 1 i reguleringsplanområdet 

før skog/kratt er fjernet innenfor sikttrekanten og det er etablert tilfredsstillende 

siktforhold i kryssområdet. Eier av krysset er ansvarlig for vedlikehold og for 

at tilfredsstillende sikt blir opprettholdt. 

1.2 Terreng og vegetasjon   

Eksisterende terreng skal i størst mulig grad tas vare på.  Innenfor tomter med 

vegetasjon, skal det kun gjøres nødvendig uttak og tynning av denne for å 

kunne oppføre bygningene, og for å sikre et naturlig utearel for den enkelte 

tomt.  Innenfor fellesarealene og kombinasjonsarealene gjelder egne 

bestemmelser. 

1.3 Byggeskikk og materialbruk  

Bygningene innenfor planområdet skal ha saltak eller pulttak, og møneretning 

på bygning skal følge bygningens lengderetning.  Takvinkel på bygning skal 

være maksimalt 35 grader.  Materialbruken for den enkelte bygning skal 



ivareta helheten innenfor området, og eksisterende bebyggelse skal være 

retningsgivende.   

1.4 Byggegrenser 

Nye bygninger skal føres opp innenfor byggegrenser som er vist på plankartet.   

1.5 Utnyttelsesgrad , grunnmur- og gesimshøyde 

Tillatt bruksareal for den enkelte tomt er BYA =250 m
2
. Grunnmurshøyde skal 

være maks 0,5 meter i gjennomsnitt over terreng rundt bygning.  Maksimal 

gesimshøyde for bolig er 6 meter over gjennomsnitt terreng rundt bygning.  

Tilsvarende er maksimal gesimshøyde for garasje/uthus 2,5 meter. 

1.6 Trafikk/ parkering/ adkomst  

Den enkelte bolig skal selv ha oppstillingsplass for to biler.  Dersom boligen 

har utleiedel, skal det opparbeides en egen biloppstillingsplass for denne.  

Avkjørsel til den enkelte tomt er vist som pil på plankartet og er veiledende.   

1.7 Vann og avløp 

Planområdet er tilknyttet eget kommunalt vann og avløpsanlegg.   

1.8  Kabler og rør 

Kabler for fremføring av strøm og kommunikasjon legges i grunnen. 

1.9 Kulturminner  

Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet kulturminner, skal arbeide 

stanses, og melding sendes til Samediggi / Sametinget og Kulturetaten, Troms 

for videre vurdering. 

2 Byggeområder  

2.1  Boliger, B1, B2, B3, B4, B5, B6 og B7  

Innenfor de enkelte tomtene tillates det oppført en bolig med garasje og 

eventuelt uthus innenfor tillatt BYA.   

 

Plassering av eventuelt garasje og uthus skal sammen med boligen danne en 

helhet. Møneretning for disse skal forholde seg til boligen, dog ikke 

nødvendigvis i samme retning. Det tillates sammenbygging av bolig, garasje og 

uthus med svalgang.  

2.3  Annet byggeområde  

Arealet omfatter eksisterende trafokiosk.   

3 Offentlige trafikkområder   

3.1  Kjøreveg 

Områdene omfatter E6 og adkomstveg inn i boligfeltet.  Adkomstveg i 

boligfeltet gir også adkomst til landbruksarealer vest for planområdet samt 

eksisterende boliger på Gnr. 26 Bnr.116, 121 og 136.    



3.2  Gang- og sykkelveg 

Området omfatter forlengelse av gang- og sykkelveg vest for planområde.   

3.3  Annen veggrunn 

Områdene omfatter nødvendige grøfter og frisiktsoner.  

4 Spesialområder  

4.1  Frisiktsone ved veg 

Områdene omfatter frisiktsoner.  Eier av kryss er ansvarlig for at vegetasjon 

eller andre elementer innenfor områdene ikke hindrer fri sikt.   

4.2  VA anlegg i grunn 

Området omfatter eksisterende slamavskiller.  

5 Fareområder  

5.1  Høyspent 

Område omfatter eksisterende trafokiosk.    

6 Fellesområder  

6.1  Annet fellesareal for flere eiendommer 

Området omfatter fellesareal for samtlige gårds- og bruksnummer innenfor 

boligfeltet.  Det kan foretas vanlig skjøtsel innenfor området.  

7 Kombinasjonsområder  

7.1  Akomb1, Felles lekeplass og VA anlegg i grunn 

Området omfatter eksisterende VA trase og felles lekeareal for samtlige gårds- 

og bruksnummer innenfor boligfeltet.  Eksisterende og planlagt VA anlegg i 

grunn skal påvises av kommunen og tas hensyn til før etablering av faste 

installasjoner innenfor området.    

7.2 Akomb 2, Annet fellesareal og VA anlegg i grunn.   

Området omfatter eksisterende infiltrasjonsanlegg, balløkke og fellesareal for 

samtlige gårds- og bruksnummer innenfor boligfeltet.  Det gis mulighet for 

mindre installasjoner som eksempelvis grillplass, lavuu og gapahuk innenfor 

område.  Eksisterende og planlagt VA anlegg i grunn skal påvises av 

kommunen og tas hensyn til før bearbeiding og/ eller etablering av faste 

installasjoner innenfor området.    Det kan foretas vanlig skjøtsel innenfor 

området.    

7.3 Akomb 3, Annet fellesareal og VA anlegg i grunn.   

Området omfatter framtidig VA trase og felles gangsti.  
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