
Reguleringsplan for Lillevollskogen, 
Gnr.25/1 og 25/4, Nordkjosbotn 

Balsfjord Kommune 
 
 
 

 
 
 
 
 

12.03.08 
 
 
 
 

 
 

Kjersti Jenssen Arkitektkontor – Fjellfroskvatn – 9334 Øverbygd 
Tlf./ fax 77 72 39 55 – Mob. 95 45 45 77  - Org. Nr. 985 754 497 MVA. 



I PLANBESKRIVELSE 

Formål 

Området ligger i Nordkjosbotn, og reguleres til boliger med tilhørende lekeareal, gangveg og 
kjøreveger.  Det kan dispenseres fra bestemmelsene og tilhørende kart i henhold til Plan- og 
bygningslovens § 7. Det skal foreligge særlige grunner for at slik dispensasjon skal kunne gis. 

Beliggenhet, bruk og naturgitte forutsetninger 

Den dominerende landskapsformen som planområdet er del av, er preget av høye fjell, en dal som 
strekker seg innover og østover, og en elv som møter fjorden med store flate våtmarksområder og 
sandbanker, alt etter flo og fjære.  Dalsidene i hele området, har en karakteristisk form med 
bekkedrag som ligger med forholdsvis jevne mellomrom.  Der det fremdeles er beitedyr, gir dette en 
tydelig inndeling av felter mellom disse bekkedragene.   
 
Nordkjosbotn er et av kommunens sentrumsområder med både barnehage, grunnskole og 
videregående skole.  Foruten å være et viktig knutepunkt innen samferdsel, finnes det et godt tilbud 
innen varehandel.  Flere industribedrifter er etablert, og kommunen har tilrettelagt for en utvidelse 
av denne type bedrifter.  I områdene utenfor tettstedet er landbruket den dominerende 
virksomheten.   
 
Selve planområdet ligger i dalsiden nord for sentrum, og er forholdsvis bratt.  Vegetasjonen består i 
dag av lauvskog og noe plantet gran.  Tidligere har det vært drevet aktivt landbruk innenfor 
området, men nå er dette sterkt gjengrodd.  Landbrukseiendommene innenfor planområdet, er 
ikke i drift.  I moderne landbruksdrift kan arealet benyttes til skogsdrift eller beite.  Stigningen 
innenfor område begrenser driften.  Arealet ligger imidlertid svært nær sentrum, og er en 
forlengelse av en eksisterende gruppe av boliger.  Eksisterende gang- og sykkelveg passerer 
planområde i nedkant.   
 
Området er gjengrodd, men ved en utbygging og delvis fjerning av vegetasjon, vil den 
karakteristiske landskapsformen med de tydelige inndelingene mellom bekkedragene igjen tre fram.  
Området er i tillegg godt synlig fra sentrum, og det er derfor viktig at bygningsmassen innenfor 
planområde underlegger seg denne landskapsformen.  Det er også viktig at enkeltbygningene i 
området inngår i en helhet der formspråket er beslektet, også i forhold til material- og fargevalg. 

Utforming av området  

Adkomsten inn i området etableres som eget kryss fra dagens E6. Adkomsten krysser en 
eksisterende gang- og sykkelveg.  Tre eksisterende boliger som ligger utenfor planområdet, får ny 
adkomst via samme veg.  Før endringen, har disse boligene adkomst via kjørbar gang- og 
sykkelveg.   
 
Vegen videre er lagt i en stigning på skrå opp i området, med en slak sving og to forgreininger.  Fra 
den ene forgreiningen, går en gangveg i en skogsvegtrase ned til eksisterende gang- og sykkelveg.  
I mellom de to forgreiningene og bekkedraget, ligger lekeområdet.  Lekeområdet ligger sentralt i 
området, og er tenkt som et møtested for folk i alle aldre, alt etter områdets beboersammensetning 
over tid.  
 
Området langs bekkedraget er avsatt til kantvegetasjon for å hindre erosjon og for å sikre dyre- og 
fugleliv langs bekken.  I tillegg vil det i den øvre delen sikre adkomst opp i turterreng ovenfor 
planområdet.   
 
Den ene forgreiningen, samt enden på vegen, er lagt slik at disse eventuelt kan fortsette for 
utvidelse av området på sikt.  
 



Tomtene for eneboligene er på rundt 1 daa, og samtlige ligger i forholdsvis bratt terreng.  I 
bestemmelsene er det satt klare grenser for terrengbehandling for å unngå at området fylles med 
terrassering på tvers av landskapsdraget og den naturlige formen som bekkedragene har gitt.  En 
terrassering av mindre flater for dyrking og opphold kan berike landskapet, men fyllinger for å 
plassere hus planlagt for flatt terreng, må unngåes.  Parkering for beboere og gjester vil foregå på 
egen tomt.   

Eiendomsforhold 

Mesteparten av planområdet er i privat eie, fordelt på to hovedgrunneiere.  Balsfjord kommune eier 
eksisterende gang- og sykkelveg, og Statens Vegvesen eier E6.   

Forhold til overordnete planer  

Området inngår i kommunedelplan for Nordkjosbotn.  Øvre del av planområdet ligger i varierende 
grad utenfor denne planen, med øverste punkt ca. 34 meter ovenfor kommunedelplanens grense.  
Dette er gjort for å gi muligheter til videre vegføring med tosidig bebyggelse i begge ender av 
planområdet.   

 



II REGULERINGSBESTEMMELSER 
Det regulerte området er på kartet vist med reguleringsgrense. 

Kap. 1   Formål 

I medhold av plan- og bygningsloven § 25 er arealet regulert til følgende formål: 
 
Pbl § 25,1. ledd nr 1 Byggeområder:   Område for boliger, B1, B2, B3,  
       B4, B5, B6 og B7 
       
Pbl § 25,1. ledd nr.3  Off. trafikkområde: Kjøreveg 
       Gang- og sykkelveg   
      
Pbl § 25,1. ledd nr.6  Fellesområder:  Lekeplass 
       Annet fellesareal  
         
Pbl § 25,1. ledd nr.7  Spesialområder: Annet spesialområde ASP1, ASP2,  
       ASP3 og ASP 4 
       Frisiktsone 

Kap. 2 Fellesbestemmelser 

2.1 Rekkefølgebestemmelser 

a. Før det gis byggetillatelse innenfor planområde, skal eksisterende gang- og sykkelveg 
legges om, adkomst fram til B1, B2 og nedre del av B4 være gjennomført i samsvar med 
vedtatt reguleringsplan og krav til utforming etter Statens vegvesens vegnormal 
(håndbok 017 Veg - og gateutforming). For kryssløsning skal håndbok 017 brukes. Det 
skal etableres avkjørsel med dråpe. Da hovedvegen er forkjørsregulert må nødvendig 
skilting settes opp jfr samme håndbok. Ferdig kryss skal godkjennes av Statens 
Vegvesen. 

 

b. Før det gis ytterligere byggetillatelse innenfor planområdet, skal adkomst, intern gang- 
og sykkelveg og felles lekeareal være opparbeidet.  

2.2 Terreng og vegetasjon 

Eksisterende terreng skal i størst mulig grad tas vare på.  Innenfor de enkelte 
byggeområdene skal det skal kun gjøres nødvendig uttak og tynning av skog for å kunne 
oppføre bygningene, og for å sikre et naturlig utearel for den enkelte tomt.  Langs 
bekkedraget gjelder egne bestemmelser. 

2.3 Byggegrenser 

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

2.4 Utnyttelsesgrad  

Utnyttelsesgraden er på plankartet vist med prosent tillatt bebygd areal pr. tomt, BYA=%.  

2.5 Etasjeantall/ gesimshøyde  

Maks gesimshøyde er 5 meter.  Grunnmurshøyde skal være maks 0,5 meter i gjennomsnitt 
over terreng.  Ved eventuell sokkeletasje skal gulv over terreng være maks 0,4 meter over 
laveste terreng rundt bygning. 



2.6 Trafikk/ parkering/ adkomst  

Trafikkområde opparbeides som vist på plankartet.  Den enkelte bolig skal selv ha 
oppstillingsplass for to biler.  Dersom boligen har utleiedel, skal det opparbeides en egen 
biloppstillingsplass for denne.   

2.7 Vann og avløp 

Planområdet tilknyttes kommunalt vann- og avløpssystem. 

2.8  Kabler og rør 

Kabler for fremføring av strøm og kommunikasjon skal legges i grunnen. 

2.9 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. 

 

Kap. 3 Bestemmelser til de enkelte formål 

1 Byggeområder, Pbl. § 25-1, ledd nr.1  

1.1  Område for eneboliger, B1, B3, B4, B5, B6 og B7 
Innenfor de enkelte tomtene tillates det oppført en bolig med garasje og eventuelt uthus. 
Hver tomt har en utnyttelsesgrad på 20 % - BYA .  Boligene skal ha saltak eller pulttak. 
Maksimal ytre takhøyde skal være 8,5 meter fra gjennomsnitt terreng.  For garasje/ uthus, 
skal ytre takhøyde være maksimalt 5,5 meter.  Takvinkel på bygning skal være maksimalt 35 
grader. Møneretning på bygning skal følge bygningens lengderetning.  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.  Materialbruken for den enkelte 
bygning skal ivareta helheten innenfor området.  Fargevalg skal vurderes på lik linje med 
materialvalg og øvrig formgivning. Det skal tas utgangspunkt i landskapet og vegetasjonens 
eget fargespekter. 

 
 
1.2  Område for åttemannsbolig, B2 
Innenfor område tillates det oppført åttemannsbolig fordelt på en eller flere bygninger.  
Tomten har en utnyttelsesgrad på 20 % - BYA.  Bygning skal ha saltak eller pulttak.  Maksimal 
ytre takhøyde skal være 8,5 meter fra gjennomsnitt terreng.  For garasje, skal ytre takhøyde 
være maksimalt 5,5 meter.  Takvinkel på bygning skal være maksimalt 35 grader. Plassering 
av eventuelt garasje skal sammen med bygning danne en helhet. Møneretning for disse 
skal forholde seg til hovedbygning, dog ikke nødvendigvis i samme retning. Det tillates 
sammenbygging av bygning og garasje med svalgang.  Bygningene skal plasseres 
hensiktsmessig innenfor byggegrensen.  Materialbruken for den enkelte bygning skal ivareta 
helheten innenfor området.  Fargevalg skal sees i en helhet på lik linje med materialvalg og 
øvrig formgivning. Det skal tas utgangspunkt i terrenget og vegetasjonens eget 
fargespekter. 
 

1.3 Område for eneboliger B1-B3 
For husene B1-B3 må minst halvparten av soverommene i hver boenhet ha vindu mot nord 
på grunn av støy. Vinduene mot sør må ikke være dårligere enn Rw+Ctr=33dB. I tillegg må 
ventilene mot sør være av lyddempet type, dersom det ikke er tiltenkt balansert ventilasjon. 



 

2 Offentlige trafikkområder, Pbl. § 25-1, ledd nr. 3   

2.1  Kjøreveg 
Området omfatter E6 med kjørebane.



 
2.2 Gang- og sykkelveg 
Området omfatter nødvendig areal for gang- og sykkelveg.  

 
2.3 Annen veggrunn 
Området omfatter nødvendig tilleggsareal for kjøreveg og gang- og sykkelveg.  

 

3 Fellesområder, Pbl. § 25-1, ledd nr. 6   

3.1 Fellesareal for lek 
Området skal benyttes til lek og felles møteplass.  Området skal eies og skjøttes av eierne av 
den enkelte eiendom innenfor planområdet.  Se for øvrig rekkefølgebestemmelser. 

 
3.2  Annet fellesareal  
Felles adkomstveg for samtlige eiendommer innenfor planområdet og for eksisterende 
boliger på Gårds- og bruksnr. 25/35, 25/37 og 25/28. Avkjørsel fra hovedveg (E6) skal 
bygges i samsvar med vedtatt reguleringsplan og krav til utforming av kryss etter Statens 
vegvesens vegnormal (Håndbok 017). Kryss skal godkjennes av Statens vegvesen. 
 

 

4 Spesialområder, Pbl. § 25-1, ledd nr. 7   

4.1  Annet spesialområde, S1 
Området er avsatt til vegetasjonsbelte på begge sider av bekkedrag og traktorveg opp til 
landbruksarealet ovenfor planområdet.  Det kan drives normal skjøtsel av trær og 
undervegetasjon innenfor området.  Traktorvegen skal også sikre fri ferdsel for turgåere. 

   
4.2  Annet spesialområde, S2 og S3  
Området er avsatt til vegetasjonsbelte på begge sider av bekkedrag.  Det kan drives normal 
skjøtsel av trær og undervegetasjon innenfor området.  

  
4.3  Annet spesialområde, S4 
Området er avsatt til vegetasjon for skjerming av vegfylling.  Det kan drives normal skjøtsel 
av trær og undervegetasjon innenfor området.   

 
4.4  Frisiktsone for veg  
Områdene er avsatt til frisiktsoner.  Vegetasjon eller andre elementer innenfor områdene 
skal ikke hindre fri sikt.   


