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Oppdragsgiver: 

 

Rå-Bygg AS 
7260 SISTRANDA 

 
 
 
 

Utarbeidet av 
 

 
 



Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for: 
   
 

Nordkjosbotn sentrum , Balsfjord kommune. 
G.nr 29 B.nr 20, 105, 173, 175, 184, 202 og 205 
 

Plankart sist korrigert : 10.01.08 
Reguleringsbestemmelser sist korrigert: 10.01.08 
 

 

Området ligger i sentrum av Nordkjosbotn, rett sør for Idrettsbanene ved Skogveien. 
Området planlegges utbygd med industri og kontorer.  
     

Formålet med planen og bestemmelsene er å fastlegge utnyttelsen av 
eiendommen med hensyn til fordeling av arealer til område for 
industri/kontor, boliger, offentlige trafikkområder, allmennyttig 
forsamlingslokale, fellesarealer og område for bevaring.  
 

 

 

§1. 
      Generelt 

 

 

1.1 Det regulerte området er på plantegning 2007-274 A vist med 
reguleringsgrense. Innenfor planområdet skal det enkelte områder 
utnyttes i samsvar med angivelse på planen og disse bestemmelser.  

 

1.2 Planområdet er inndelt i reguleringsområder med følgende formål: 
 

Byggeområder. 
Område for Industri/kontor (I1-I5). 

 Område for boliger (B1-B3). 
 Område for allmennyttig forsamlingslokale/ bedehus (A1) 
 
 Trafikkområder 

Område for offentlig kjøreveg (T1,T2) 
Parkering (F1,F2) 
Gangveg , annen veggrunn. 

  
Spesialområder 

 Frisiktsoner. 
 Parkbelter industri (S1,S2, S3) 
 
 
 
 



I reguleringsområdet gjelder følgende bestemmelser: 
 
 

§2. 
Fellesbestemmelser 

 
 
2.1 Bebyggelse 
 

2.1.1 Utnyttelse. 
 
I1:   %-BYA= 75 %  

Maks mønehøyde= 18m  
I3:   %-BYA= 65 %    

Maks mønehøyde= 16m  
I2,I4,I5:   %-BYA= 55 %    

Maks mønehøyde= 18m  
 

B1,B2, B3:  %-BYA= 30 %  
Maks mønehøyde= 11m  

 
A1:   %-BYA= 25 %  
  Maks mønehøyde= 11 m 
 
I området I1-I4 kan det oppføres bygninger for industri-
/kontorvirksomheten med tilhørende lagerlokaler som ikke er til 
sjenanse for tilgrensede boliger.  
 
I området B1 og B3 kan det oppføres boligbebyggelse. 
 
I området B1 skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan før 
bygging tar til. 
 
B2 er en utvidelse av boligområdet i nord. 
 
A1 er avsatt som område til allmennyttig forsamlingslokale. 
 
Mønehøyde regnes fra gjennomsnittlig planert terreng rundt 
bygning. 

  
2.1.2 Bebyggelsens plassering  
Søknad om tiltak skal inneholde utenomhusplan som viser 
terrengkoter, parkering, beplantning, grunnmurskoter, interne veger 
m/ stigningsforhold og evt. forstøtningsmurer. 
 
Garasjer/carporter, boder og uthus kan plasseres utenfor 
byggegrensen så fremt dette ikke er til hinder for sikt eller 



snølagring. Dette skal godkjennes av bygningsmyndigheten i 
forbindelse med byggemelding. 
 
Mindre justeringer av husplassering kan gjøres i samråd med 
kommunen. 

   
 2.1.3 Bebyggelsens utforming/ estetikk 

Kommunen skal påse at bebyggelsens form, fasader, 
vindusinndeling og synlige materialer harmonerer med 
omkringliggende bebyggelse.  

  
  2.1.4 Ubebygd areal. 

Arealer mellom gangveg/fortau og parkeringsareal/adkomst o.l.  skal 
beplantes med egnet vegetasjon der hvor det ligger til rette for det.  
 
Den ubebygde delen av tomtene tillates ikke nyttet til lagring.  

 
Trafoer og lignende tillates bare oppført der de etter kommunens 
skjønn ikke er til ulempe.  
 
2.1.5 Parkering/adkomst. 
Kommunen skal i samråd med tiltakshaver foreta en konkret 
vurdering av parkeringsbehov når ny bebyggelse søkes oppført.   
 
Den eksakte plasseringen av avkjørsel fastlegges gjennom 
situasjonsplan ved byggesøknad.  
 
      §3. 

Område for offentlig kjøreveg/annet off. trafikkareal. 
 

I området skal det anlegges kjøreveier og fortau som vist på planen. 
 

§4. 

Vann/avløp/strøm 
 
Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg i 
området.  Kabler for all type strømforsyning skal legges i bakken.  

 
§5. 

Rekkefølge 
 
Vann- og avløpsanlegg, samt fellesarealer skal være ferdig etablert 
før nye bygg tas ibruk. 
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