
REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

Datert: 20.08.2007 

 

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Stormoen Øst, gnr. 36 bnr. 3,30,36 og del av 

bnr. 19 i Balsfjord kommune.  

 

Disse bestemmelsene er knyttet til plankart datert 09.05.07. 

 

Formålet med reguleringen er etablering av område for industri.  

 

1. Reguleringsområde – avgrensning. 

 

Reguleringsområdet er vist på plankartet med plangrense. Innenfor denne grensen skal 

arealene disponeres i henhold til disse bestemmelsene.  

 

2. Reguleringsformål. 

 

Området reguleres til følgende formål: 

 

- Byggeområde for industri 

- Offentlig trafikkområde 

o Offentlig kjøreveg 

o Annet trafikkareal 

- Kombinert formål 

o Masseuttak/industri 

 

 

3. Fellesbestemmelser. 

 

 Terreng og vegetasjon 

Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt og tilsåes, beplantes eller behandles 

på annen tiltalende måte.  

 

 Tekniske anlegg 

Nyetablerte tekniske anlegg (strømledninger etc.) skal legges i grunnen. 

 

 Situasjonsplan 

I forbindelse med byggesøknad/-meldinger skal det vedlegges situasjonskart som 

viser aktuelle og fremtidige byggetiltak. Situasjonskart skal være i M=1:500, 

alternativt M=1:1000. Sammen med søknad om byggetillatelse skal følge 

terrengprofiler med planlagte byggverk inntegnet.  

 

 Kulturminner 

Dersom det under utførelsen av arbeid i marken oppdages spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet skal arbeidet stanses umiddelbart og Kulturetaten i Troms 

Fylkeskommune samt Sametinget varsles umiddelbart.  

 

 

 



 

 

4. Byggeområder. 

 

 

 Utnyttelsesgrad 

%BYA skal ikke overstige 50% på den enkelte tomt inklusive arealer til parkering. 

Her regnes 1 parkeringsplass til 18m2.  

 

 Bygghøyde 

Maks bygghøyde settes til 20 meter over gjennomsnittlig planert terreng rundet 

bygningen. 

 

 Byggegrense 

Byggegrensen mot Europaveg er 50 meter. Eventuell dispensasjon må godkjennes 

av Statens Vegvesen. 

 

5. Offentlig trafikkområde 

 

 Internvei 

Avstanden mellom internveg og Europaveg skal fra vegkant til vegkant være 10m.  

Hvis internveg plasseres innenfor eiendomsgrensene til Statens Vegvesen skal  

dette avklares med Statens Vegvesen før det igangsettes arbeid.   

 

6. Kombinerte formål. 

 

 Krav om driftsplan 

For områder avsatt til formål masseuttak/industri skal det utarbeides driftsplan som 

skal godkjennes av Bergvesenet før drift settes i gang. Videre skal Bergvesenet 

føre tilsyn med driften. 

 

 Tomtedeling og ny adkomstvei 

Når masseuttak avsluttes og dette området skal benyttes til industri, kan 

planutvalget i Balsfjord kommune fastsette nye tomtegrenser og nye adkomstveier 

ut fra de behov for nye industritomter som oppstår.      

 

 

 

7. Øvrige forhold. 

 

Opparbeidelsesavtale 

 Mellom Balsfjord kommune som utbygger og Statens Vegvesen skal det inngås en 

opparbeidelsesavtale før det igangsettes arbeid innenfor Statens Vegvesens 

eiendomsområde.  

 

Rekkefølgebestemmelser 

 Adkomstveg mellom Hølenkrysset og til og med industriområdet skal skjermes mot 

E6 med bruk av voll eller skjerm. Avskjermingens nøyaktige plassering, høyde og 

utforming skal avklares med Statens Vegvesen.  



 I området mellom industriområdet og vegkrysset til Stormoen må det parallelt med 

uttak av masser, og øvrig ferdsel i området, etableres voll eller skjerm som til enhver 

tid sikrer avskjerming mot europavegen.  Plan for etappevis avskjerming må avklares 

med Statens Vegvesen.  

 Hølenkrysset oppgraderes midlertidig gjennom en etablering av passeringslomme på 

motsatt side av eksisterende kryss, høyresvingefelt for trafikk fra sør samt ny 

vegbelysning. Statens Vegvesen skal godkjenne tiltaket før det igangsettes 

bygging/virksomhet i reguleringsområdet. 

 Ved ny etablering, utover tiltenkte ene bedrift, eller en utvidelse av denne til 60-70 

ansatte, eller at det etableres nye byggverk/utbygginger innenfor reguleringsområdet, 

må nytt fullkanalisert kryss jfr reguleringsplanen etableres. 

 Ved etablering av nytt fullkanalisert kryss stenges tidligere vegkryss mot Hølen. Dette 

graves bort og det tilsåes i området.  

 Ved etablering av internvei helt frem til Stormokrysset stenges dagens vegkryss. Dette 

graves bort og det tilsåes i området.  

 


