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Balsfjord kommune 
 

 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 

«NORDKJOSELV BOLIGFELT» - PLAN NR. 5422-109  
 

 

Dato: ....................................................................................................... 19.01.76 

Dato for siste revisjon: ........................................................................... 25.03.20 

Dato for Formannskapets vedtak: ........................................................... 15.04.20 

 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 

som er avgrenset på plankartet med reguleringsplangrense.  

 

Innenfor plangrensen skal bebyggelsen plasseres i forhold til veier, tomtegrenser og åpne arealer som 

vist på planen. 

  

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende arealformål, med 

tilhørende bestemmelser om bruk og utforming av bygninger og arealformål i planområdet gitt i 

medhold av plan- og bygningslovens § 12-7: 

 
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1   Boligbebyggelse (B1 - B11) 

1.2       Barnehage 

 
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1.   Kjøreveg 

2.2. Fortau 

2.3. Gang-/sykkelveg 

2.4. Annen veggrunn – tekniske anlegg 

 
3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1    Friområder (F1 - F3) 
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III 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-7 og 19-2, og veglovens §29, er det gitt følgende 

bestemmelser i planområdet: 

 

FELLESBESTEMMELSER:   

  

Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4) 

- Estetisk utforming 

- Terrenginngrep 

Byggegrenser  

Generelle bestemmelser 

 

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

1.1  Boligbebyggelse B1 - B11 

a) Tillatt bebygd areal settes til % BYA= 40  

b) Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 15 og 35 grader og skal 

godkjennes av det faste utvalget for plansaker 

c) Maksimal gesimshøyde skal være 7 m, mens maksimal møne høyde skal være 8,5 

m 

d) Bebyggelse skal utføres som frittliggende bygg. Det tillates 1 etasje eller 1 etasje + 

sokkeletasje. 

e) På grunn av grunnvannstand skal det ikke bygges kjeller i boligene. 

 

f) Sokkeletasjer skal innredes for beboelse så fremt dette skjer i samsvar med plan- 

og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 

 

g) Bebyggelsen skal oppføres innenfor reguleringsgrensene som angitt på plankartet.  

 

h) Materialer og farger på eksteriørets tak og vegger skal godkjennes av det faste 

utvalget for plansaker 

 

i) Garasje skal anmeldes sammen med bolighus selv om det ikke foreligger aktuelle 

byggeplaner for garasje.  

 

i. Frittliggende garasje skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg 

og farge.  

ii. Sammenknytning av flere garasjer tillates der forholdene legger til rette for det. 

 

iii. Garasje, carport, uthus eller lignende bygg, som ikke er beregnet for beboelse, 

kan ha en maksimal gesimshøyde på 3,5 meter regnet i forhold til planert 
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terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. Maksimal BYA for garasje, carport, 

uthus, eller lignende bygg er 70 m2  

 

1.2 Barnehage 

a) Området skal anvendes til offentlig barnehage med tilhørende lekearealer 

b) Tillatt bebygd areal settes til % BYA= 52 (eksisterende utnytting) 

c) Maksimal gesimshøyde skal være 7 m, mens maksimal møne høyde skal være 8,5 

m 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5 nr. 2) 

2.1 Kjøreveg 

a) Den inndeling av kjøreveger som er vist på plan videreføres. 

2.2 Gangvei/fortau 

2.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

 

3. GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5 nr. 3) 

3.1    Friområde F1 - F3 

 

a) Feltene som i reguleringsplankartet er markert med farge grønn skal nyttes som et 

attraktivt friområde for allmennheten 

 

b) Det tillates ikke oppført bygninger på arealet som hindrer allmennhetens bruk av 

arealet 

 

FELLESBESTEMMELSER 

Terrengtilpasning og vegetasjon 

 

Eventuell vegetasjon på tomtene skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få ført 

opp bygningene og opparbeidet veger og parkeringsplasser.  

 

Synlige sårflater i terrenget etter sprengning skal ikke forekomme etter at anlegget er ferdig. 

 

Ved beplantning skal en bestrebe å få den vegetasjon som naturlig passer i området.  

 

Ingen tomt må beplantes med vegetasjon som kan virke skjemmende på naboer eller hindre 

oversikten i eller mot vegen 

 

Byggegrense  
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Byggegrense er satt til 12,5 meter fra kommunal vei. 

 

Generelle bestemmelser 

Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er vedtatt av kommunestyret, 

kan det ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med planen og dens bestemmelser. 

 

Unntak fra reguleringsbestemmelsene kan, hvor særlige grunner taler for det, tillates innenfor 

rammen av plan- og bygningsloven og bygningsvedtektene for Balsfjord kommune. 

 

Når særlig grunner foreligger kan kommunens faste utvalg for plansaker, etter søknad, gi 

dispensasjon fra denne reguleringsplanen jf. plan og bygningslovens § 19-2. 

 

Dersom det under arbeider i marken kommer frem gjenstander eller levninger som viser eldre 

aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til Samediggi/Sametinget og 

Troms og Finnmark fylkeskommune, kulturetaten. 

 

 


