
Bestemmelser til reguleringsplan for Nordkjosbotn sentrum 

 

Dato: 07.09.18 

I 

I medhold av plan- og bygningsloven § 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 

området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

Formålet med reguleringsplanen er å utvikle Nordkjosbotn til et attraktivt og trivelig sentrum, 

med en ryddig trafikkavvikling og samtidig legge til rette for næringslivet i området. 

 

II 

I medhold av plan- og bygningsloven av 1985 § 25 er området regulert til følgende formål: 

 

1. BYGGEOMRÅDER (§ 25 1.ledd nr.1) 

1.1. Forretning/kontor FK1, FK2, FK3 og FK4 

1.2. Bolig/Forretning/Kontor BFK1 og BFK2 

1.3. Bevertning BV1 

2. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (§ 25 1.ledd nr.3) 

2.1. Kjøreveg 

2.2. Gate med fortau 

2.3. Gangveg 

2.4. Gang- og sykkelveg 

2.5. Torg 

2.6. Parkeringsplass 

2.7. Annen veggrunn 

3. Friområder (§25 1.ledd nr.4) 

3.1. Friområde F1, F2, F3 og F4 

3.2. Park 

4. SPESIALOMRÅDER (§ 25 1.ledd nr.6) 

4.1. Teleanlegg 

5. FELLESOMRÅDER (§ 25 1.ledd nr.7) 

5.1. Felles grøntareal FG1 

 

I medhold av Plan- og bygningsloven av 2008 §12-5 er området regulert til følgende formål: 



6. Bebyggelse og anlegg 

6.1. Boligbebyggelse B 

6.2. Bolig/Forretning/Kontor BFK 

  



1. BYGGEOMRÅDER 

1.1. Forretning og kontor 

FK1 

a) Området er avsatt til byggeområder for forretning og kontor. Etasje i gateplan bør 

benyttes til forretning. 

b) Bebyggelsen kan oppføres med maks. gesimshøyde 12 m.o.h 

c) Bygningene skal ha flatt tak. 

d) Mindre konstruksjoner, som taklett osv., kan tillates oppført over angitt kotehøyde. 

e) Ved søknad om byggetillatelse skal det utarbeides situasjonsplan som skal godkjennes 

av kommunens faste utvalg for plansaker. Situasjonsplan skal vise opparbeidelse av 

interne veger, parkeringsplasser og utearealer. En bør også vise tilrettelegging for 

funksjonshemmede, samt tilpasning til landskap og eksiterende og planlagt 

bebyggelse. 

f) Areal for varelevering og parkering for ansatte skal avsettes på området. 

g) Særlig plasskrevende virksomhet, som for eksempel bilsalg, trevarehandel eller 

hagesenter, er ikke tillatt. 

 

FK2, FK3 og FK4 

a) Områdene er avsatt til byggeområder for forretning og kontor. Etasje i gateplan bør 

benyttes til forretning. 

b) Bebyggelse kan oppføres i inntil tre etasjer. 

c) Bygningene skal ha saltak med takvinkler 22-30 grader. For bygninger med stor 

bredde kan et flatt parti midt på taket tillates. 

d) Ved større byggearbeider og felles utbygging av flere eiendommer skal det utarbeides 

bebyggelsesplan etter plan- og bygningsloven §28-2. Bebyggelsesplan skal 

godkjennes av kommunens faste utvalg for plansaker. 

e) Bebyggelsesplan skal vise: 

a. Bebyggelsens form og plassering 

b. Tilrettelegging for funksjonshemmede 

c. Tilpasning til landskap og eksisterende og planlagt bebyggelse 

f) Areal for varelevering og parkering for ansatte avsettes på området. 

g) Særlig plasskrevende virksomhet, som for eksempel bilsalg, trevarehandel eller 

hagesenter, er ikke tillatt. 

 

1.2 Bolig/Forretning/Kontor 

BFK1 og BFK2 

a) Området er avsatt til byggeområde bolig, forretning og kontor. 

b) Boliger tillates ikke i første etasje. 

c) Etasje i gateplan bør benyttes til forretninger. 

d) Bebyggelsen kan oppføres i 3 etasjer med maks. gesimshøyde 20 m.o.h 

e) Bebyggelsen skal oppføres med flatt tak, og det skal tilstrebes et moderne 

arkitektonisk uttrykk av høy kvalitet. 

f) Heishus tillates oppført over angitt kotehøyde. 



g) Det skal utarbeides bebyggelsesplan etter plan- og bygningsloven §28-2. Bebyggelsen 

skal godkjennes av kommunens faste utvalg for plansaker. 

h) Bebyggelsesplan skal vise: 

a. Bebyggelsens form og plassering. 

b. Tilrettelegging for funksjonshemmede. 

c. Tilpasning til landskap og eksisterende og planlagt bebyggelse. 

 

BFK 

a) Området er avsatt til byggeområde bolig, forretning og kontor. 

b) Boliger tillates ikke i første etasje. 

c) Etasje i gateplan bør benyttes til forretninger. 

d) Bebyggelsen kan oppføres i 3 etasjer med maks. gesimshøyde 20 m.o.h 

e) Bebyggelsen skal oppføres med flatt tak, og det skal tilstrebes et moderne 

arkitektonisk uttrykk av høy kvalitet. 

f) Heishus tillates oppført over angitt kotehøyde. 

 

1.3 Bevertning 

BV1 

a) Områdene er avsatt til byggeområder for bevertning og overnatting. 

b) Bebyggelsen kan oppføres i inntil to etasjer. 

c) Ved søknad om byggetillatelse skal det utarbeides situasjonsplan som skal godkjennes 

av kommunens faste utvalg for plansaker. Situasjonsplanen skal vise tilrettelegging for 

funksjonshemmede, samt tilpasning til landskap og eksisterende og planlagt 

bebyggelse. 

d) Areal for vareutlevering og parkering for ansatte skal avsettes på området. 

 

2. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 

a) Gangveg, gang- og sykkelveg, gater, fortau og parkeringsplasser skal opparbeides som 

vist på plankartet. 

b) I utformingen skal det legges særskilt vekt på funksjonshemmedes bruk. 

c) I skiller mellom kjørebane, rabatter og fortau skal det benyttes kantstein i granitt. 

d) 5 – 10 % av parkeringsplassene skal reserveres funksjonshemmede. 

e) Torget skal opparbeides etter de prinsipper som er vist i Forprosjekt Sentrumsplan 

Nordkjosbotn, utarbeidet av Polar landskap, datert 28.10.03. 

 

3. FRIOMRÅDER 

3.1 Friområder 

 

F1, F2, F3 og F4 

a. Formålet skal sikre allmennhetens muligheter for reaksjon og opphold langs 

Nordkjoselva. 

b. Byggverk og anlegg som fremmer områdets bruk som friområde kan oppføres etter 

godkjenning av det faste utvalg for plansaker. 



c. Kommunens faste utvalg for plansaker kan tillate snølagring i bestemte deler av 

friområde. 

 

3.2 Park 

a) Parken skal opparbeides etter de prinsipper som er vist i Forprosjekt Sentrumsplan 

Nordkjosbotn, utarbeidet av Polar landskap, datert 28.10.03. 

 

4. SPESIALOMRÅDER 

4.1 Teleanlegg 

a) Området er avsatt for bygg og anlegg til telekommunikasjon. 

b) Det tillates ikke utbygging på området før endelig utforming, farge, materialbruk og 

høyde på mast er godkjent av det faste utvalg for plansaker. 

 

5. FELLESOMRÅDER 

5.1 Felles grøntareal 

FG1 

a) Det skal etableres et vegetasjonsbelte, med for eksempel buskvegetasjon, i en avstand 

på 15 meter fra kantlinje på europaveg før det kan tillates større byggeprosjekter. 

Dette skal hindre uønsket parkering i området. Endelig utforming godkjennes av 

Statens vegvesen. 

b) Området er felles for feltene FK1 og FK2. 

 

6. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

6.1 Boligbebyggelse 

B 

a) Området er satt av til boligbebyggelse med tilhørende anlegg (garasje). 

b) Det skal legges opp til høy utnyttelsesgrad. 

c) Bygget skal oppføres i samme stil som i planområdet for øvrig. 

d) Bebyggelsen kan oppføres i inntil to etasjer. 

e) Det tillates 45% BYA. 

f) Det skal være en biloppstillingsplass pr. boenhet. 

g) Det skal legges til rette for gode ute og oppholdsareal for barn og unge. Disse skal 

oppfylle kvalitets- og funksjonskrav som fastsatt i Rikspolitiske retningslinjer for å 

styrke barn og unges interesser i planlegging. 

h) Ny bebyggelse, uteoppholdsplasser og veiareal skal legge til rette for tilgjengelighet for 

alle brukergrupper. 

 

  



FELLESBESTEMMELSER 

 

Feltene FK1 og FK2 bør bygges ut med tanke på at bebyggelsen og miljøet skal annonsere 

Nordkjosbotn på en tiltalende måte. Adkomstveg og parkeringsområdet innenfor FK1 og FK2 

må ikke etableres nærmere enn 15 meter fra oppmerket kantlinje på europaveg. 

 

Det forutsettes at høydeforskjellen mellom kantlinje til europaveg og 15-metersgrense fra 

kantlinje til europaveg ikke skal være mindre enn 2-2,5 meter. 

 

Kommunen kan tillate annen plassering og avkjørsler utover det som framgår av plankartet. 

Avkjørslene skal utformes i henhold til gjeldende vegnormaler. 

 

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

dispensasjon fra denne reguleringsplanen jf. plan og bygningslovens § 7. 

 

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 

fylkeskommune, kulturetaten. 

 

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

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




