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Generell beskrivelse 

Planområdet, som er ca. 265 daa., omfatter sentrum av tettstedet Laksvatn, samt deler av E8 

og Fv7900. Hensikten med reguleringsplanen er en revisjon av tidligere godkjent 

reguleringsplan fra 2007, primært for å tilpasse arealformål med tilhørende bestemmelser etter 

dagens behov og standard. 

 

Planprosess 

Boligfeltet på Laksvatn er et produkt av tre reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven, 

hvor den første ble vedtatt i 1987. Senere ble det gjort en revidering i 2006- 2007 med varsel 

om oppstart datert 4.9.2006 og godkjenning i Balsfjord kommunestyre den 18.09.2007, under 

sak 07/77. Reguleringsplanen er på nytt under revisjon i 2021.  

 

Kommunens vurdering av planområdet 

 

Vegsituasjon 

Planområdet omfatter E8 og Fv7900. I tillegg er det tegnet inn en ny kommunal samleveg 

gjennom boligfeltet. Langs denne vegen er det tegnet inn gang- og sykkelveg frem til 

oppvekstsenteret (Offentlig tjenesteyting). Ved siden av atkomstvegene i feltet er det tegnet 

inn fortau. Det er også foreslått en ny gang- og sykkelveg som starter nedenfor felt B9 og 

fortsetter til fylkesveg 7900 frem til oppvekstsenteret.  

 

Det var tidligere foreslått ny plassering og utforming av bussholdeplassen i forhold til dagens 

situasjon. Denne skulle være på eiendom 9/169 og det var tegnet en intensjonsavtale med 

daværende grunneier. Intensjonsavtalen utgår i forbindelse med at eiendom er solgt. 

Nåværende plassering av bussholdeplass opprettholdes, med inntegning av nytt arealformål 

(kollektivholdeplass) slik figuren nedenfor anviser.  

 

 
 

Dette adskiller arealet som i dag benyttes som bussholdeplass formelt fra areal som er regulert 

til forretning/tjenesteyting (bensinstasjon). Denne endringen fastsetter arealbruken på området 

og bidrar til å skape mer forutsigbarhet i planen.  

 

Det er tegnet inn sikttrekanter både ved E8 og for avkjørsler fra Fv7900. En har tatt 

utgangspunkt i at avkjørslene fungerer som kryss, og at skiltet hastighet i planområdet er 50 

km/t for fylkesveien, og 70 km/t for E8. 

 



Kulturminner 

En kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. 

Det tas med i bestemmelsene til planen at arbeidet må stanses og melding sendes til 

kulturvernmyndighetene (Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune) dersom det 

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

området. 

 

Barn og unge, funksjonshemmede og eldre 

Det er lagt inn gang- og sykkelveg ved siden av deler av fylkesveien til oppvekstsenter. I 

tillegg er det lagt gang- og sykkelveg langs samlevegen i området. Langs øvrige atkomstveger 

er det lagt inn fortau. Det er også lagt inn et areal til fremtidig barnehage for å imøtekomme 

behovene til barnefamilier. 

 

Naturmiljø og friluftsliv 

Det er i reguleringsplanen satt av område som skal benyttes som friluftsområde for 

allmennheten. Det er ikke tillatt med virksomhet eller oppføring av bygg og lignende innenfor 

dette området som kan være til hinder for områdets bruk som friluftsområde. Det er også 

planlagt lekeareal for barn og felles grøntarealer. 

 

Jord- og skogbruk 

Deler av området nedenfor fylkesvegen har karakter av fulldyrka, lettbrukt A-jord. Dette 

gjelder spesielt området sør av bensinstasjon og kollektivholdeplass, men også deler av 

feltene B1, F/K, B/F/K og areal ved helse- og omsorgsinstitusjon. Et belte ned mot vannet er 

karakterisert som fulldyrka, mindre lettbrukt jord. 

 

Området som foreslås regulert til nye boliger er karakterisert som skog av særs høg og høg 

bonitet. Skogen innenfor reguleringsområdet er allerede omdisponert til utbyggingsformål. 

Terrenget er av en sånn karakter at det krever bygging av en skogsvei for tilgang. 

Reguleringsområdet forhindre ikke adkomst til dette området. 

 

Reindrift 

Ifølge reindriftskartene ligger det en flytt-lei for rein på begge sider av tettstedet Laksvatn, 

dvs. over Hesjebergan på vestsiden av bebyggelsen, samt over Korsflaten og ned mellom 

oppvekstsenteret og Laksvatnet. Fjellområdet sør/sørvest for tettstedet er markert som 

høstbeite (tidlig høstland). Laksvatn berøres av Vårbeite II og Sommerbeite II. 

 

Risiko og sårbarhet  

Planområdet berøres ikke av 1000-årsgrense for snøskred. Området er vurdert ikke skredutsatt 

av NGI. Ifølge NGUs kartdatabase ligger områdets øvre del på et tynt morenedekke og 

skredmateriale. For øvrig består grunnen av marine strandavsetninger.  

 

Støyvurdering viser at for områdene B5 og B6 er støynivået tilfredsstillende lavt. I området 

B/F/K vil det være støybelastning i sørvestre del nært E8. Denne delen vil ikke kunne 

benyttes til boligformål med mindre det gjøres tiltak som tilfredsstiller intensjonene bak støy-

retningslinje T-1442.   

 

Forholdet til kommuneplanens arealdel 

Området er i kommuneplanen avsatt til byggeområde, bortsett fra planområdets nedre del ned 

mot vannet, som er avsatt til LNFR-område. 

 


