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Dette er 
kvartalet
med byg
stand; om
miljø i by
så burde

Indre rom og bakgårder i 
Tromsø er forsvunnet i 
glemselens rike.  Dette er 
en nærmest siste skanse for 
byinteriørene. Kvartalet bør 
gjøres om til et urbant 
testlaboratorium.

Grand hotell må være 
Tromsøs svar på La 

Sagrada Famiglia? De 
bygger på ustanselig. 

Skal det ikke snart skje 
noe her? Det er synd at 
det er så mange sånne 

gapende hull midt i 
byen.

Det er fint å se gjennom 
Strandgatakvartalet og 
se Domkirka i bakgrun-

nen. Tromsø i et 
nøtteskal...

Strandtorget har et 
kjempepotensial som 

ikke er utnyttet. Bilveien 
må bort, slik at torget 

kan forlenges til uteka-
feene

Nerstranda
ødelegger
kontakten

med sundet.

Kjøpesenterets
fasade mot 

Strandtorget
burde vært åpen 
og inviterende!

Det er synd at kaia 
har blitt byens 
bakside. Sånn var 
det ikke før.

Strandgata 22 er en 
kremeksempel på hvor-
dan man burde bygge i 
sentrum! Moderne, men 
tar samtidig hensyn til 

den gamle trehusbebyg-
gelsen.

Tromsø
 kommune

PLANVEILEDER 
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Forord
2. utgave

Plan- og bygningslovens utgangspunkt er at kommunen forestår reguleringsarbeidet. 
I dag utgjør imidlertid de private planforslagene hoveddelen av reguleringssakene. Det er 
derfor viktig å organisere samarbeidet mellom planmyndighet og private forslagsstillere på en 
hensiktsmessig og effektiv måte slik at planforslagene er korrekt utformet med et innhold som 
tilfredsstiller både forslagsstillers og samfunnets behov.

Målet med denne veilederen er at man skal få en forutsigbar og effektiv prosess, samt at 
saksgangen skal være lik for alle og saksbehandlingstiden kortest mulig. Forslagsstiller og 
planmyndighet blir innledningsvis enige om hvordan prosessen skal forløpe slik at man ikke 
risikerer  uoverensstemmelser mot slutten av prosessen. De overordnede føringene skal komme 
tidlig inn i prosessen og gi grunnlag for mer detaljerte vurderinger underveis.

Et avslag på å fremme planen til behandling kan i visse tilfeller kreves forelagt kommunestyret til 
avgjørelse av reguleringsspørsmålet. Vilkåret for dette er at reguleringsforslaget er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel eller en foreliggende områderegulering.

Byutviklingssjefen
Juni 2015
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http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/2826608.1308.qusvceqdda/Gebyrregulativ+Byutvikling+2015.pdf?force=1&3&
http://postliste.tromso.kommune.no/motekalender
http://postliste.tromso.kommune.no/motekalender
http://postliste.tromso.kommune.no/motekalender
http://postliste.tromso.kommune.no/motekalender
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FASE 1 HENVENDELSE

  FORSLAGSSTILLER   KOMMUNEN

1.1 
HENVENDELSE      

Forslagsstiller anmoder skriftlig 
om å få presentere ønske om 
regulering. 

  Kommunen oppretter sak.

1.20 
INFORMASJONS-
MØTE

Byutvikling inviterer til informasjonsmøte, der forslagsstiller beskriver ønsket 
tiltak.

Byutvikling informerer om eventuelle krav til konsekvensutredning.
Byutvikling kan på dette tidspunkt fraråde oppstart av regulering av tiltaket 
dersom forslaget strider mot kommuneplanen eller andre overordnede planer 
eller vedtak. 

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Den fagkyndige anses som 
forslagsstiller og er den kommunen forholder seg til.

Resultatet av informasjonsmøtet, samt kommunens eventuelle krav til 
ytterligere dokumentasjon, danner grunnlaget for det som skal fastlegges og 
avklares i en intern plankonferanse (plankonferanse 1, 1.3). 

Byutvikling fører referat.

1.21
REGULERINGS-
ØNSKE FØLGES
IKKE OPP

Dersom et utbyggingsønske er i strid med gjeldende kommuneplan, 
kommunedelplan eller områderegulering vil administrasjonen stille seg negativ 
til planinitiativet.

Forslagsstiller har likevel rett til å utarbeide et planforslag som må 
saksbehandles etter PBL.
 

http://www.tromso.kommune.no/kommuneplanens-arealdel-2015-2026.359397.no.html
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1.3
PLANKONFERANSE 
1  

     Byutvikling avklarer med      
     andre kommunale fagenheter   
     om forutsetninger, vilkår og 
     rammebetingelser for å starte
     planleggingen.

1.4
KRAV TIL KU OG 
PLANPROGRAM

Departementets side om 
konsekvensutredning:
MDs veileder for KU

Byutvikling avgjør om ønsket 
regulering utløser krav til KU. 
Ved krav om KU skal forslagsstiller 
utarbeide planprogram, jf. forskrift 
om konsekvensutredninger. 

    

1.5
NABOSKAPSMØTE

      
      Kommunen arrangerer møte med
      berørte naboer. Formålet med     
      møtet er kartlegge rammer for 
      reguleringsarbeidet.

Krav til fagkyndighet ved utarbeiding av planer

Plan og bygningsloven slår fast at planene skal utarbeides av fagkyndige, og gis en entydig og 
forståelig form. Med fagkyndighet menes at planleggerne må ha kunnskaper om:

1. Plansystemet, PBL samt annet relevant lovverk
2. Kommunens planprosess 
3. Krav til fremstilling av planmaterialet   

https://www.regjeringen.no/contentassets/ebf5ac3df6104f2d91bf73ad5c1070a5/ku_veileder2006.pdf
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FASE 2  PLANOPPSTART

FORSLAGSSTILLER KOMMUNEN

       
2.1
OPPSTARTMØTE

Byutvikling fastsetter rammene for planarbeidet. En reguleringsplan skal 
utarbeides innenfor rammene av kommuneplanens arealdel. 
Det kan bli stilt krav til utfyllende dokumentasjon av planforslaget, jf. 
vedlegg. Kommunen informerer om eventuelle krav til utbyggingsavtale. 
Planavgrensning fastsettes.

  Byutvikling fører referat.
  Forslagstiller innhenter grunnkart og naboliste fra Info-land.
  Liste over berørte etater og instanser leveres av byutvikling.

2.2 
BYRÅDEN 
INFORMERES

Orientering om planoppstart gis til 
byråden.

2.3
FORMELL PLAN- 
AVGRENSNING

  
  Nye navn må godkjennes av    
  navnekomiteen

Planavgrensning registreres i GIS 
forvaltningssystem og planarkiv, 
og gjøres tilgjengelig i kommunens 
digitale kartløsning på internett.
Plan ID og plannavn utstedes. 

2.4 
EVT. PLANPROGRAM 
FOR KU

For planer med krav om 
konsekvensutredninger 
(KU) skal det utarbeides 
planprogram for KU av 
reguleringsplanen, jf. Forskrift 
om konsekvensutredning. Se 
beskrivelse av KU-prosess 

 
Referanse til pkt.1.4
KU forskrift

2.41 
GODKJENNING AV 
PLANPROGRAM

Planprogram vedtas og legges ut til 
offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

https://www.infoland.no/portal/infoland/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1726


2.5
ANNONSERING 
OG VARSEL OM 
PLANOPPSTART

  Oppstart av planarbeid skal               
  annonseres i minst en lokalavis 
  samt gjennom digitale medier.  
  Annonsen skal godkjennes av  
  kommunen. Berørte parter og 
  relevante sektormyndigheter skal 
  tilskrives med eget varslingsbrev. 
  Frist for tilbakemeldinger er 3 
  uker.

Kommunen utarbeider 
underretningsliste. 

2.6
INNSPILL, 
FORHÅNDS-
UTTALELSER

  Forhåndsuttalelser etter         
  annonsering kommenteres og 
  søkes innarbeidet i planforslaget.

  Kopi av forhåndsuttalelser sendes 
  kommunen.
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2.42
OFFENTLIG 
ETTERSYN AV 
PLANPROGRAM

  Partene tilskrives og programmet      
  annonseres på kommunens hjemme-                    
  sider og i minst en lokalavis

2.43 
MEDVIRKNING 
NABOSKAPSMØTE/
FOLKEMØTE  

Forslagstiller bør arrangere 
naboskapsmøte og møte med 
berørte parter. 
Referat sendes kommunen.

Kommunen er ansvarlig for folkemøter, 
og vurderer løpende behov for dette.

2.44 
INNSPILL OG 
MERKNADER TIL 
PROGRAM

Planprogrammet merknadsbehandles 
av kommunen etter endt offentlig 
ettersyn.

   Byrådet vedtar planprogrammet.

  FORSLAGSSTILLER   KOMMUNEN
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Oppstartsmøte
- Agenda for oppstartsmøtet er avklaring av premisser for planlegging, medvirkning og 
  prosess. Møtet skal avklare forhold til overordna planer og retningslinjer, planområdets    
  utstrekning og planens detaljeringsgrad. 
- Sjekkliste for mulige relevante plantema gjennomgås og vedlegges referat fra møtet.

Sentrale tema
I dialog med kommunen vil forslagsstiller få vite hvilke tema som er sentrale i og rundt 
planområdet. Disse vil være førende for planforslagets utforming. 
Følgende tema vil ofte være relevante:

Risiko og sårbarhet
Bærekraft
Universell utforming
Barn og unges interesser
Estetikk og byggeskikk
Landskap
Sosial infrastruktur
Teknisk infrastruktur
Trafikkforhold
Natur og ressursgrunnlag
Verneinteresser
Stedsutvikling

Oppstartsannonse og varsling (se vedlagt eksempel)
Annonsen skal inneholde:
- Hensikten med reguleringsarbeidet
- Avgrensning av planområdet og planens formål
- Kart over området med planavgrensning
- Høringsfrist
- Informasjon om eventuelt naboskapsmøte
- Forslagsstillers navn og adresse
- Vurdering av behovet for KU

- Naboer, offentlige etater, bydelsråd, utviklingslag og øvrige parter varsles direkte 
  med brev.
- Forhåndsmerknader sendes forslagsstiller med kopi til kommunen.
- Varslingsbrev skal inneholde kommunens referat fra oppstartsmøte, beskrivelse av tiltak og
  vurdering av KU-plikt. 
  Varsling av planoppstart kan kombineres med varsling om forhandling om utbyggings- 
  avtale.
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Annonse av planprogram
Kommunen annonserer offentlig ettersyn av planprogram og evt. folkemøte.

Om utbyggingsavtaler
Der planen forutsetter opparbeiding av offentlig infrastruktur, skal utbyggingsavtale inngås 
før det kan fremmes søknader iht PBL. Det er Eiendomsenheten som har ansvaret for ut-
byggingsavtaler i kommunen. De skal kontaktes så snart planarbeidet starter. Oppstart av 
forhandlinger om utbyggingsavtale skal kunngjøres, og forslag til avtale skal legges ut til 
offentlig ettersyn i 30 dager. Når avtale er inngått, skal avtale kunngjøres. Kunngjøring og 
høring bør samordnes med planleggingen når dette  er hensiktsmessig.  
Kommunen kan ikke inngå bindende utbyggingsavtale før arealplan for det aktuelle områ-
det er vedtatt. Avtalene skal behandles av kommunestyret. Forhandling bør starte så snart 
planarbeidet er startet opp. En utbyggingsavtale kan ikke påklages.

Inngåelse av utbyggingsavtaler
Utbyggingsavtalen regulerer ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig 
infrastruktur (vei, vann- og avløpsanlegg, friområder mv.) som forutsettes opparbeidet ved 
utbygging i henhold til reguleringsplan. Når eksempelvis nye boligfelt bygges ut, har 
kommunen en forpliktelse til å sikre et godt bomiljø, ved å passe på at all teknisk infra-
struktur, veger, fortau, lekeareal osv. opparbeides iht. gjeldende standardkrav (kommunal-
teknisk norm).

Adgangen til å inngå slike utbyggingsavtaler ble lovregulert i 2006, hvor kravene til saksbe-
handlingsregler og offentlighet må følges. Når forhandlinger om utbyggingsavtaler starter, 
skal dette kunngjøres i avisen. Når partene er kommet til enighet om innholdet i utbyggings-
avtalen skal denne legges ut til offentlighet med 30 dagers merknadsfrist. 
Når avtalen er vedtatt politisk skal den kunngjøres.

Kommunestyret vedtok høsten 2006 at det skal inngås utbygginsavtale som sikrer gjen-
nomføring av alle reguleringsplaner, der planen forutsetter at det skal opparbeides offentlig 
infrastruktur.  Utbyggingsavtaler inngås derfor både der det skal gjennomføres utbygging av 
boliger samt handels- og næringsområder.
Bruk av utbyggingsavtaler kan også utgjøre et godt virkemiddel til gjennomføring av ved-
tatte boligpolitiske tiltak. Dette kan omhandle kjøp av tomter til kommunale byggeprosjek-
ter, kjøp av leiligheter og avtaler om kjøp i kombinasjon med spesielle tilretteleggingstiltak i 
form av universell utforming, etablering av basefunksjoner o.a.
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FASE 3 PLANUTVIKLING

  FORSLAGSSTILLER    KOMMUNEN

3.1 
UTARBEIDELSE AV 
PLANFORSLAG

Forslagsstiller utarbeider et 
planforslag i samsvar med 
referat fra oppstartsmøtet, 
forhåndsmerknader og øvrige 
innspill fra kommunen.

Byutvikling vurderer behov for befaring

 3.2 
 DRØFTING  
 MED SEKTOR- 
 MYNDIGHETER

 
  I mange saker vil det være
  nødvendig å møte sektormyndig-   
  heter og andre berørte  
  parter under utarbeidelsen av                  
  planforslaget. Referat føres.
  Kommunen bør delta.

  

3.3
MEDVIRKNING

3.4
AVKLARINGSMØTE

Forslagsstiller er ansvarlig for 
naboskapsmøter, og skal delta på 
folkemøter.

  Referat sendes kommunen
Forslagsstiller oppfordres til 
å ha et avklaringsmøte med 
byutvikling før planforslaget 
leveres.

Forslagsstiller skal be om 
et avklaringsmøte mellom 
byutvikling og plankonsulent min. 
2 uker før innlevering av komplett 
planforslag. 

Kommunen vurderer behov for 
folkemøte, og vil stå ansvarlig for 
gjennomføring.

  Referat føres.   

3.5
VURDERING 
AV INNSENDT 
PLANFORSLAG

 

Forslagsstiller skal levere:
Plankart
Planbestemmelser
Planbeskrivelse
Uteromsplan
Eventuelle prosjektskisser
Nødvendig dokumentasjon

Byutvikling vurderer planforslaget 
iht. de gitte rammer, og om levert 
planmaterialet er komplett. Kommunen 
gir umiddelbart skriftlig tilbakemelding 
med evt. krav til endring av planforslaget 
eller komplettering av nødvendig 
dokumentasjon.
Kommunen har krav om å beslutte 
utlegging av planforslag til offentlig 
ettersyn senest 12 uker etter å ha mottatt 
komplett planforslag.
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  FORSLAGSSTILLER   KOMMUNEN

3.6 
PLAN-
KONFERANSE 2

Byutvikling avklarer med øvrige 
kommunale fagenheter om det er 
behov for nødvendige endringer i 
planforslaget.

 Forslagsstiller orienteres om evt.    
 endringer.

3.7
ENDELIG 
PLANFORSLAG

  Det utarbeides saksfremlegg og planen                 
  fremmes for byrådet.

Reguleringsplan med konsekvensutredning
- Dersom planforslaget krever konsekvensutredning, skal forslaget utformes på grunnlag av fastsatt   
  planprogram
- Identifiserte konsekvensutredningstema i planprogrammet kan leveres som separate delutredninger

Komplett planforslag
Komplett planforslag skal minimum fylle følgende krav til dokumentasjon:

Plankart
- Digitalt framstilt plankart med SOSI-koder i samsvar med departementets 
  veileder og kommunens krav til arkivstandard. Se vedlegg. 
Bestemmelser
- Kommunens mal skal brukes. Se vedlegg.
- Leveres i Word-format.
Planbeskrivelse
- Kommunens mal skal brukes. Se vedlegg.
- Leveres i Word-format.
Uteromsplan
- Målestokk 1:500.
Teknisk rammeplan 
- Rammeplanen skal beskrive prinsippløsninger for området, og deres sammenheng med overordnet 
  hovedsystem for vannforsynings-, avløps- og overvannshåndtering. I tillegg skal en dimensjonere de 
  nødvendige vannforsynings-, avløps- og overvannssystemer inklusive flomveier.
For reguleringsplaner med KU
- Utredninger i tråd med planprogram.
Eventuelt illustrasjonsplan
- Kommunen kan stille krav om at illustrasjonsplan skal gjøres juridisk bindende.
ROS-analyse
- Se vedlagt eksempel.
Dokumentasjon
- Det skal leveres dokumentasjon fra avklaringsmøter med øvrige etater/fagenheter/sektormyndigheter.
- Sjekkliste for levering av komplett planforslag.
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 FASE 4 OFFENTLIG ETTERSYN

   FORSLAGSSTILLER
 

   KOMMUNEN

4.1 
GEBYR

   

  
  Innbetalt gebyr er vilkår for at 
  planen kan legges ut til 
  offentlig ettersyn, jf. 
  Kommunens gebyrregulativ.

   Krav om gebyr i samsvar med 
   gjeldende regulativ sendes 
   forslagsstiller.

   Faktura tilsendes.

 
 4.2
 VEDTAK OM  
 OFFENTLIG
 ETTERSYN

Politisk behandling i byrådet

Vedtak annonseres i minst én lokal 
avis og på kommunens

    nettsider.

Saksfremstilling og saksprotokoll 
sendes berørte parter.
Planen annonseres og sendes ut på 
offentlig ettersyn.
Merknadsfrist minst 6 uker 
(8 uker i sommerferien).

Offentlig ettersyn
- Byrådet beslutter om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn.
  Vedtaket sendes berørte parter og sektorinteresser iht. oppdatert 
  underregningsliste.
- Ved offentlig ettersyn gis en merknadsfrist på minst seks uker (åtte uker i sommer- 
   ferien).

Planforslaget legges ut på Servicetorget og på kommunens internettsider. 

http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/2826608.1308.qusvceqdda/Gebyrregulativ+Byutvikling+2015.pdf?force=1&3&
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FASE 5 SLUTTBEHANDLING
 
 FORSLAGSTILLER

   
   KOMMUNEN

 5.1
 MERKNADS- 
 BEHANDLING

Byutvikling saksbehandler 
innkomne merknader.
Evt. innsigelser søkes løst med 
involverte parter.

 5.2
 SLUTTBEHANDLING

Behandling i byrådet 

Behandling i Byutviklingskomiteen.

Behandling i kommunestyret

Merknadsbehandling og innsigelse
- Etter offentlig ettersyn gjennomfører administrasjonen merknadsbehandling der hver   
  merknad refereres og kommenteres. Det vil fremgå i hvilken grad merknaden er imøte-
  kommet i planforslaget. 
- Dersom innsigelse ikke løses i omforent forslag, og kommunen ikke tar hensyn til inn-
  sigelsen, legges planforslaget fram for byrådet med forslag om å be Fylkesmannen innkalle   
  til mekling.
- Dersom enighet ikke oppnås i mekling, og kommunestyret i sitt vedtak ikke tar hensyn til   
  innsigelsen, sendes planen med innsigelse til departementet for avgjørelse. 
  Departementets vedtak kan ikke påklages.

Vedtak av reguleringsplan
- Etter fullført merknadsbehandling vil planforslaget endelig vedtas i kommunestyret.

Endelig vedtak
- Straks planen er godkjent, er den rettskraftig og Byutvikling kunngjør vedtaket.
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FASE 6 ADMINISTRATIV ETTERBEHANDLING
 FORSLAGSTILLER   KOMMUNEN

 6.1
 KUNNGJØRING

 Vedtatt plan annonseres.
   Forslagsstiller, berørte parter
   og offentlige instanser tilskrives  
   om vedtaket, og gis en klagefrist 
   på 3 uker.
   

 6.2 
 KLAGE-
 BEHANDLING

Ved innsendt klage opprettes 
klagesak som behandles av 
byrådet. Tas ikke klagen til 
følge, sendes saken videre 
til Fylkesmannen for endelig 
avgjørelse.

 

Varsling / kunngjøring av vedtatt plan
- Når planen er vedtatt av kommunestyret skal den kunngjøres. Annonsen skal angi hvilket   
  område det gjelder, klageadgang og frister for erstatning og eventuell løsning. 
  Grunneierne og rettighetshavere skal varsles særskilt ved brev.
- Vedtatt plan kunngjøres og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

Klagebehandling
- En evt. klage sendes kommunen, og behandles av byrådet
- Dersom klagen ikke tas til følge, sendes den til Fylkesmannen
- Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages
- Dersom byrådet tar klagen helt eller delvis til følge, oversender byrådet saken videre til 
  kommunestyret for nytt reguleringsvedtak
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Vedlegg (digitalt format)                       

1 Sjekkliste for levering av komplett planforslag

2 Krav til digital fremstilling av plankart

3.1 Mal for reguleringsbestemmelser

3.2 Veileder for utarbeidelse av reguleringsbestemmelser

4.1 Mal for forslagsstillers planbeskrivelse

4.2 Sjekkliste for planbeskrivelse (MD)

5 Risiko og sårbarhetsanalyse (eksempel)

6  Uteromsplan - krav til innhold og utførelse

7 Utbyggingsavtale

8 Eksempel på oppstartsannonse

9 Rammeplan for VAO

10.  Rammeplan for grønt- og veganlegg
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Komplett planforslag         Datert 02.06.15 

Sjekkliste for levering av et komplett (#) planforslag ved 

regulering av arealer i Tromsø kommune.         
                   Justering avtalt i møte  den xx.xx.xx 

  Dokumenter knyttet til et komplett 
planforslag      
Dokumenter som er merket med rød stjerne * er obligatorisk for 

alle planforslag, ellers etter avtale (A). 

 Utført= X 
Unødvendig= U  

 

1 * Oversendelsesbrev   

2 * Plankart Se egen instruksjon  

3 * Planbestemmelser Iht MAL  

4 * Planbeskrivelse Iht MAL  

5 * Kopi av varslingsannonse og brev til partene   

6 * Kopi av alle innspill og forhåndsuttalelser   

7 * Oversiktskart   

8  * Uteromsplan M1:500   

9 * ROS analyse   

10 A Illustrasjonsplan   

11  Trafikkanalyse; veg, gang- og sykkel, kollektiv   

12 * Avklaringer av reguleringsformål og tiltak 
med enheter for infrastruktur:  
 

Energi, 
vegmyndigheter, 
Nettkabel 
Renovasjon (boliger) 

 

13 * Rammeplan for VAO(vann, avløp og overvann)   

14  Støyrapport (fly-, helikopter og vegstøy)   

15 * Grunnundersøkelse, sikker byggegrunn 
(kvikkleire) 

  

16 A Rasfareundersøkelse   

17  Undersøkelse av kulturminner   

18  Undersøkelser av biologisk mangfold   

19  Stedsanalyse eller egen områdebeskrivelse   

20  Rapporter om miljøbelastninger i området 
(støv, støy, stråling og forurenset grunn) 

  

21  Bekreftelse på skole- og barnehagekapasitet   

22  Kartanvisning over barn og unges lekemiljø   

23  Andre utredninger Havnivåstigning  

24  * Liste over parter i saken(private og offentlige)   

25 * Sjekkliste for levering av et komplett 
planforslag 

  

28 * Sol- og skyggestudier 20.april/20 august 
Kl.09-12-15-18  
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Utredinger 

Større utredningsrapporter som er en del av beslutningsgrunnlaget skal alltid ha et kort 

sammendrag med konklusjoner og beskrivelse av hva disse betyr for planen, og eventuelle 

forslag til avbøtende tiltak. 

 

# Komplett planforslag 

For å oppnå komplett planforslag må det leverte planmaterialet være utarbeidet iht de 

forutsetninger er lagt i de overordnede planer(kommuneplan, områdeplan ol.), og de rammer som 

ble klargjort i oppstartsmøte. Reguleringsplan skal utarbeides av fagkyndige. 

Et komplett materiale skal inneholde de obligatoriske dokumenter som er vist med * i denne 

sjekklisten, og følge de anvisninger for utarbeidelse av bestemmelser og planbeskrivelse. Kommunes 

krav til teknisk konstruksjon og leveranse av plankart skal følges for at oppnå et komplett materiale. 

Når komplett planforslag er mottatt, vil saksbehandler sjekk om materialet er levert i henhold til 

PBL´s krav (§12-3) og Tromsø kommunes spesifikasjoner.  

Dersom innsendt materiale ikke er tilstrekkelig, blir det levert en tilbakemelding med krav om 

supplering fra forslagsstiller. Beregning av tidsfrist for saksbehandling stopper etter at tilbakemelding 

er sendt, og gjenopptas når komplett materiale er mottatt.(PBL § 12-11) 

Tromsø kommune vil også vurdere om planforslaget holder nødvendig planfaglig kvalitet.  

Dersom planforslaget ikke kan tilrådes lagt ut til offentlig ettersyn på grunn av dårlig planfaglig 

kvalitet, kan det likevel behandles dersom planmaterialet er komplett. 

Forslagsstiller vil få beskjed om kommunens tilrådning før saken fremmes til behandling, og 

kommunen kan da tilby veiledning med sikte på å komme fram til en anbefalt løsning. 

Forslagsstiller har rett til å få lagt fram sitt komplette planforslag til behandling i kommunestyret, 

dersom det ikke er i vesentlig strid med overordnet plan. (PBL § 12-11) 
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Krav til digital plankart fremstilling 
1. Kartgrunnlaget 
1.1. Utlevert kart er i EUREF 89 - UTM sone 33, med høyder referert til NN54. Det må brukes oppdatert kart som 
bestilles fra Tromsø kommune, jfr. informasjon i oppstartsmøte. Kartbestilling kan gjøres fra "kartdata - bestilling" 
på Kartportalen. 

1.2. Tromsø kommunes kartverk er bygget opp etter SOSI-standard (forkortelse for Samordnet Opplegg for 
Stedfestet Informasjon). SOSI-standarden oppdateres jevnlig, for informasjon om gjeldende versjon henvises til 
Statens kartverks internettsider. Statens kartverk krav til standardisering 

1.3. Det digitale kartet som åpnes på skjermen har en geografisk forankring. Kartutsnittet må derfor aldri roteres, 
flyttes, klippes ut og limes tilbake. Det skal ikke konstrueres eller tegnes direkte på kartgrunnlaget. 

1.4. Planforslaget skal bare inneholde plandata, dvs. de data som er juridisk bindende. Ny reguleringsplan lages 
på egen fil som knyttes opp mot kartet. Dvs. at kartet ikke skal være en del av planen. 

1.5. Det er viktig at man sjekker ny plan opp mot eksisterende omkringliggende planer for å unngå overlappinger, 
tomrom eller linjer som ikke treffer hverandre osv. 

1.6. Ved endring av gjeldende planer, må siste versjon bestilles fra Geodatakontoret, Tromsø kommune. Jfr. 
informasjon i oppstartsmøtet. Forskrift om kart og stedfestet informasjon i plan - og byggesaksbehandling 

2. Digital konstruksjon 
2.1. Områdeplaner og detaljplaner skal fremstilles i h.h.t. MDs* veileder(e). Produsent må selv sjekke på MDs 
internettsider at de har nyeste (siste) utgave. Se Kart- og planforskriften av 1.juli 2009. Det skal kun brukes 
temakoder, tekst og linjetyper som er angitt i veilederen. 

Produsent må også være ajour med MDs veiledere om utarbeidelse, overføring og ajourhold av digitale planer 
etter plan- og bygningsloven. 

Hovedpunkter for plankonstruksjon:  

2.2. Planene settes opp i skala 1:1000. Dette for å få riktige forhold på teksten de forskjellige linjetypene. Det 
tegnes i m, ikke mm. Paralellforskyver du for eksempel en linje med "1", så betyr det 1 meter og ikke 1 millimeter. 

2.3. Planen skal konstrueres matematisk korrekt etter geometriske prinsipper. Vegsidene skal være parallelle, og 
kurver må konstrueres slik at overganger rettlinje/kurve eller kurve/kontrakurve er i tangeringspunktene. 

2.4. Oppgitte mål skal være faktiske konstruerte mål. Målsetting skal være elektronisk og oppgis med 2 
desimaler. 

2.5. Dersom det er ment at formålsgrensene skal følge eiendomsgrenser eller andre grenser/linjer i kartet, må 
disse sammenfalle 100%. 

2.6. Alle formålsgrenser skal henge sammen (topologi), ingen linjer med samme temakode skal ligge dobbelt. 
Dersom to linjer med forskjellige temakoder skal ligge dobbelt skal den ene linjen være en kopi av den andre. 

2.7. Ingen punkt/flater/tekst skal befinne seg utenfor plangrensen. 

2.8. Vær oppmerksom på at linje for restriksjonsområde (SOSI-kode 1206) skal omkranse frisiktsoner. 

2.9. I GIS-programmene kommunen bruker gis flatene informasjon om reguleringsformålet. Det er derfor viktig at 
flatene skilles ut og legges på eget lag sammen med evt. skravur. (SOSI-koder for flater skrives slik: 
KpArealformålOmråde 0110, som er koden for boliger osv.). 

2.10. Ved regulering i flere vertikalnivå skal hvert nivå leveres på separat fil. 

2.11. Detalj- og områdeplaner som etter avtale leveres på DWG/DXF/SOSI-format skal fremstilles etter MDs 
standard for temakoder, farger og linjetyper, men alle linjer skal være med linjetykkelse 0**. 

2.12. Kode for eierform og kode for hensynssoner skal påføres kartet 

http://www.tromso.kommune.no/reguleringsplan.5579845-331383.html
http://www.tromso.kommune.no/index.php?id=4567783&cat=126705
http://www.statkart.no/IPS/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=284
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20090626-0861.html
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/kart--og-planforskriften-.html?id=570324
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Oversikt over mest brukte temakoder, linjetyper og farger (PDF). 

3. Tittelfelt og tegnforklaring 
3.1. Tromsø kommunes tittelfelt skal benyttes. Det er viktig at alle linjer, symboler og flater som planen inneholder 
er med i tegnforklaringen. Se lenke nederst på siden.  

4. Materialet som skal leveres 
4.1. Alle private digitale planforslag i DWG/DXFog SOSI skal oversendes Tromsø kommune før 1. gangs 
behandling til saksbehandler@tromso.kommune.no. 

4.2. Planforslag som sendes til 1. gangs behandling skal inneholde følgende materiale: 

 1 stk. målriktig fargeutskrift i 1:1000, samt identisk utseende PDF-fil. 

 Digitalt plankartmateriale - som skal foreligge i ett av følgende alternativer:  

  

  

  

  

  

  

  

 SOSI-fila skal være konstruert henhold til gjeldende produktspesifikasjon fra MD. 

4.3. Alle private digitale planforslag blir kontrollert ved mottak. Leveransen - inkl. plankartets datastruktur 
og innhold, skal være godkjent før 1. gangs behandling. Godkjent kvalitet skal beholdes gjennom hele 
prosessen. 

*Miljøverndepartementet 
**Tromsø kommune har et pennoppsett for plotting (CTB-format) som bestemmer tykkelsen på 
utskriften. 

Kontroll av SOSI-filer 
For å kontrollere at SOSI-filene er riktige, kan du bruke gratisprogrammet SOSI-kontroll. 

Last ned SOSI-kontroll her 

  

o Tilhørende kartfil (grunnlagskart) 
o Dokumentasjon på at fila er sjekket i SosiKontroll og er feilfri.  

Lenker og nedlastbare dokumenter: 

Penneoppsett for plotting (CTB) 

Temakoder, linjetyper og farger (PDF) 

Tegnforklaring områdeplan (PBL 2008) 417 KB 

Mindre endring_PBL2008rev.dwg 486 KB 

Tegnforklaring_Detalj_PBL2008rev.dwg 645 KB 

 

Alt. Plankartmateriale 

a. 
SOSI + DWG/DXFmed 
tittelfelt og plankartdata 

b. SOSI + tittelfelt i VTF-format 

c. 
Quadri med separat tittelfelt i 
VTF-format 

http://www.tromso.kommune.no/asset/11226/1/11226_1.pdf
http://www.tromso.kommune.no/asset/11220/1/11220_1.ctb
http://www.statkart.no/nor/Standardisering/SOSI-kontroll/
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/833980.1308.yfarcfrudt/Penneoppsett%20for%20plotting%20(CTB).ctb
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/833981.1308.xbqerdwevs/Temakoder,%20linjetyper%20og%20farger%20(PDF).pdf
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1016029.1308.pupytveyet/Tegnforklaring_Omrade_PBL2008.dwg
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/2004922.1308.wxqpuwfydu/Mindre+endring_PBL2008rev.dwg
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/2004923.1308.crudqdsvrs/Tegnforklaring_Detalj_PBL2008rev.dwg
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/833980.1308.yfarcfrudt/Penneoppsett for plotting (CTB).ctb
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/833981.1308.xbqerdwevs/Temakoder, linjetyper og farger (PDF).pdf
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1016029.1308.pupytveyet/Tegnforklaring_Omrade_PBL2008.dwg
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/2004922.1308.wxqpuwfydu/Mindre+endring_PBL2008rev.dwg
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/2004923.1308.crudqdsvrs/Tegnforklaring_Detalj_PBL2008rev.dwg
http://www.statkart.no/nor/Standardisering/SOSI-kontroll/
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   090615          

Reguleringsbestemmelser for plan nr xxxx 

Side 1 av 5 
 

 

Tromsø kommune 
 

 

 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR (FELT XX -) 

PLAN NR. XXXX 
 

 

Dato: ....................................................................................................... 00.00.00 

Dato for siste revisjon: ........................................................................... 00.00.00 

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: .............................. * 
 

 

 

 

I 

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

som er avgrenset på plankartet med reguleringsplangrense. 

  

 

 

II 

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

 

 
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1  Boligbebyggelse (BB1, BB2…) 

1.2  Fritidsbebyggelse 

1.3 Sentrumsformål 

1.x  mv. 

 
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Veg 

2.2 Bane 

2.3 Lufthavn 

2.x mv. 

 
3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1 Naturområde 

3.2 Turdrag 

3.3   Friområde 

3.x   mv. 
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4. FORSVARET 

4.1 Ulike typer militære formål 

 
5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT 

Samlet eller hver for seg. 

5.1 Jordbruk 

5.2 Skogbruk 

5.3  Reindrift 

5.x  mv. 

 
6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

6.1  Ferdsel 

6.2 Farleier 

6.3 Fiske  

6.x  mv. 
 

 

 

 

III  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6,  jf. § 11-8 tredje ledd, er det fastsatt følgende 

hensynssoner: 

 
HENSYNSSONER 

a) Sikrings-, støy-, og faresoner  

b) Sone med angitte særlige hensyn 

c) Båndleggingssone  

d) Gjennomføringssone 

e) Videreføring av reguleringsplan  

 

 

IV 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 er det gitt følgende bestemmelser om bruk og utforming 

av bygninger og arealformål i planområdet: 

FELLESBESTEMMELSER:   

Det kan gis fellesbestemmelser om bl.a.:  

a) Kulturminner 
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b) Universell utforming (UU) 

c) Xx 

 
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1  Boligbebyggelse  

a) Utnyttingsgrad  

    Følgende bestemmelser om utnyttelse skal gjelde for tomtene: 

    Eller 

    Bebyggelsen kan oppføres med den utnyttelsesgrad som er angitt på plankartet. 

b) Høyde  
Maksimal gesimshøyde angitt med kotehøyder. 

Maksimal mønehøyde angitt med kotehøyder. 

eller 

Bebyggelsen kan føres opp med den høyde som er angitt på plankartet. 

c) Bebyggelsens plassering.  

Bebyggelsen skal oppføres innenfor byggegrensene som angitt på plankartet. eller  

Bebyggelsen skal oppføres som angitt på plankartet. og/eller  

Bebyggelsen skal mot xx plasseres i byggegrensen (tvungen byggelinje). 

 

1.2  Fritidsbebyggelse 

1.3 Sentrumsformål 

1.x   mv. 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1  Kjøreveg 

2.2  Fortau 

2.3  Gatetun 

2.4  Gang og sykkelveg 

2.x  mv. 

 

 

3. GRØNNSTRUKTUR 



Reguleringsbestemmelser for plan nr xxxx 

Side 4 av 5 
 

3.2 Turdrag 

3.1 Naturområde 

3.3  Friområde 

3.x  mv 

 

4. FORSVARET 

4.1 Ulike typer militære formål 

5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT 
Samlet eller hver for seg. 

5.1 Jordbruk 

5.2 Skogbruk 

5.3  Reindrift 

5.x   mv. 

6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

6.1  Ferdsel 

6.2  Farleier 

6.3  Fiske 

6.x   mv. 

V 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR: 

 
a)  Vilkår for gjennomføring av bestemte tiltak. 

b)  Infrastruktur og felles arealer innenfor planområdet: 

Det kan ikke gis brukstillatelse eller ferdigattest for bygg innen planområdet før: 

- nærlekeplass er opparbeidet 

- kravene til utomhusarealer er oppfylt, 

- interne gang- og sykkelveger er opparbeidet. 

- løsninger for vann- og avløp er opparbeidet. 

- løsninger for avfallhåndtering er opparbeidet. 

c)  Infrastruktur og offentlige arealer innenfor og utenfor planområdet: 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for boliger innen planområdet før: 

- den tilordnete strøklekeplass, kvartalslekeplass eller nærlekeplass er opparbeidet. 

- gater, veger, fortau og gang- og sykkelveger er opparbeidet. 
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d) 

Igangsettingstillatelse kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale, 

sikkerhetsstillelse, eller på annen måte foreligger tilstrekkelig sikkerhet for at 

trafikkområdene er opparbeidd senest samtidig med at byggene tas i bruk. Brukstillatelse 

kan i alle tilfelle ikke gis før kravene er oppfylt. 

 

e)  Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og 

anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting.  Planen skal redegjøre for 

trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, 

renhold, støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert 

før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende 

miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser følge 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i 

arealplanleggingen, T-1520 og T-1442. 
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Veileder for utarbeidelse av        mars 2014 

REGULERINGSBESTEMMELSER  

  Fagetatens mal skal benyttes. 

 Ordet "Forslag til.." skal følge word-dokumentet frem til bestemmelsene er endelig vedtatt.  

  Eksakt planbetegnelse (tildelt av Tromsø kommune) skal påføres. 

 Skal være kontrollert ifht. rettskrivning. 

 Skal være i samsvar med pbl § 12-7, jf. ramme med uttømmende oppregning av hvilke forhold det kan 

fastsettes bestemmelser for.  

 Hver bestemmelse må gjennomgås kritisk slik at det ikke etableres restriksjoner som ikke har hjemmel og et 

saklig begrunnet behov. 

 I mange tilfeller må bestemmelsene nyttes for å sikre rettsvirkningen for påskrifter, symboler, linjer, 

bygninger m.m. 

 Krav/grenseverdier skal helst være entydige/absolutte og ikke for mye skjønnsbaserte. 

 Unngå informasjon og forklaringer. 

 Unngå gjengivelse av lov og forskrift. 

  Skal ha et juridisk språk og oppbygning, klart og entydig. 

 Skal kun utdype plankartet der dette er nødvendig (det må ikke lages bestemmelser til alle arealformålene). 

 Kan ha både juridiske og retningsgivende vedlegg eller illustrasjoner. Dette må da klart fremkomme i 

bestemmelsene. 

 Ved bruk av rekkefølgebestemmelser må det være en forutsetning at de forhold som begrunner utsettelse av 

planens gjennomføring, faktisk og rettslig kan og vil bli gjennomført innen rimelig tid, jf. 5-årsfristen for 

private planforslag, samt 10-årsfristen for ekspropriasjon. 

 Det skal ikke tas inn lovbestemte krav (krav som dekkes av TEK tas ikke med). 

 Skrives i skal form. 

 Skal angi hvem fellesområder er felles for. 

 Det kan ikke gis bestemmelser om rene økonomiske - og privatrettslige forhold. 

 Bestemmelsene må innordne seg det som er fastsatt i plan- og bygningslovgivningen.  

 "Siste revisjonsdato" skal oppdateres hver gang det gjøres endringer i bestemmelsene. 

 Plankart og bestemmelser er likeverdige og må stemme overens, herunder samme feltnavn, navn på 

hensynssoner m.m. 

 Påse at nummereringen av paragrafene er riktig. 
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VEDLEGG 3
Mal for planbeskrivelse med innholdsfortegnelse

Sammendrag
	 •	En	sammenfatning	av	planens	intensjoner,	samt	hovedgrep,	hovedinnhold.
	 •	Fokus	på	planens	intensjoner	som	et	videre	verktøy	for	byggesaksbehandling	etter	vedtatt	plan.
	 •	Bør	begrenses	til	1	A4-side.

Bakgrunn
	 •	Avklare	hvem	som	fremmer	forslaget	og	på	vegne	av	hvem	
	 •	Kort	om	hensikten	med	ny	plan	
	 •	Eventuelle	politiske	vedtak	som	ligger	til	grunn	for	oppstart	av	planarbeidet	
	 •	Eventuelt	andre	forhold	som	hører	inn	under	bakgrunn	
 
Planstatus
	 •	Overordnede	arealplaner	(Fylkesplan,	kommuneplanens	arealdel,	kommunedelplaner)	som	blir		 	 	
	 berørt	og	hva	området	er	avsatt	til	
	 •	Gjeldende	detaljplaner	(reguleringsplan/bebyggelsesplan)	som	eventuelt	helt	eller	delvis	skal		 	 	
	 erstattes	og	hva	området	i	dag	er	regulert	til	
	 •	Hva	viser	eventuelle	temaplaner	for	området	(oppgis	av	kommunen	i	oppstartsmøtet)	
	 •	Planarbeid	som	er	på	gang	i	nærheten	som	er	av	betydning	for	saken	
	 •	Eventuelt	andre	planer	eller	forhold	som	vedkommer	planstatus	

Dagens situasjon
a)	Planområdet:
	 •	Beliggenhet	i	kommunen	
	 •	Eksisterende	bebyggelse	
	 •	Veg-	og	trafikkforhold,	herunder	parkering	
	 •	Terrengforhold,	landskap,	vegetasjon	
	 •	Områdets	egnethet	
	 •	Grunnforhold,	herunder	også	mulig	forurensning	og	skadelig	radonforekomst	
	 •	Miljøbelastninger	området	er	eksponert	for	(støy,	støv,	elektromagnetisk	stråling	m.m.)	
	 •	Verneinteresser	
	 •	Eventuelt	annet.	

b)	Eiendomsforhold:
	 •	Alle	eiendommer	innenfor	planområdet	skal	tas	med	(eventuelt	opplistes	i	vedlegg)	
	 •	Eiendomsforhold	som	kan	komplisere	gjennomføring	av	planen	
	 •	Andre	relevante	opplysninger	som	har	med	eiendomsforhold	å	gjøre	

Planens innhold
 •Intensjon	med	tiltaket
	 •Formål	og	funksjon
	 •Volum	(størrelse	og	høyder)
	 •Forutsetninger	for	tiltaket

Konsekvenser av planforslaget
	 •	Under	denne	overskriften	utdypes	og	begrunnes	de	punkter	som	i	sjekklista	framkommer	som		 	 	
	 viktige	for	planforslaget.	Alle	tema	som	tidligere	i	planprosessen	er	pekt	på	som	viktige	”planfaglige		 	
	 tema”	jfr.	ny	planveileder	i	denne	saken	jfr.	”oppstartsmøte”	sjekklister	ol.,	skal	forslagsstiller			 	 	
kommentere	hvordan	dette	er	ivaretatt	i	planforslaget.
	 •	Reguleringsplan	med	KU	Ved	reguleringsplan	med	KU	vil	planbeskrivelsen	inngå	som	en	del	av		 	 	
	 konsekvensutredningen.

kurkru
Tekstboks
Vedlegg 4.1
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Nr. Tema Kontroll 

1   Sammendrag  

2 Bakgrunn  

2.1 Hensikten med planen  

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold  

2.3 Tidligere vedtak i saken  

2.4 Utbyggingsavtaler  

2.5 Krav om konsekvensutredning?  

3 Planprosessen  

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, folkemøter, naboskapsmøte, 

brukermøte evt. planprogram 

 

4 Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik fra overordnet plan)  

4.1 Overordnede planer 

• Fylkeskommunale planer  

• Kommuneplanens arealdel evt.. kommunedelplaner 

 

4.2  Gjeldende reguleringsplaner  

4.3 Tilgrensende planer  

4.4 Temaplaner  

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold  

5.1 Beliggenhet 

 Avgrensning og størrelse på planområdet 

 Beliggenhet 

 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  

5.3 Stedets karakter 

• Struktur og estetikk/byform  

• Eksisterende bebyggelse 

 

5.4 Landskap 

• Topografi og landskap 

• Solforhold 

• Lokalklima 

• Estetisk og kulturell verdi 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø  

5.6 Naturverdier  

5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder  

5.8 Landbruk  

5.9 Trafikkforhold 

• Kjøreatkomst  

• Vegsystem 

• Trafikkmengde 

• Ulykkessituasjon 

• Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

• Kollektivtilbud 

 

5.10 Barns interesser  
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5.11 Sosial infrastruktur 

• Skolekapasitet 

• Barnehagedekning 

• Annet 

 

5.12 Universell tilgjengelighet  

5.13 

 

 

 

Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp 

• Trafo 

• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 

 

5.14 Grunnforhold 

• Stabilitetsforhold 

• Ledninger 

• Rasfare  

 

5.15 Støyforhold  

5.16  Luftforurensing  

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

• Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes. (Eget skjema) 

• Rasfare 

• Flomfare 

• Vind 

• Støy 

• Luftforurensing og forurensing i grunnen 

• Beredskap og ulykkesrisiko 

• Andre relevante ROS tema 

 

5.18 Næring  

5.19 Analyser/utredninger  

6 Beskrivelse av planforslaget  

6.1  Planlagt arealbruk  

6.1.1  Reguleringsformål  

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål  

6.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives  

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming  

6.3.1 Bebyggelsens høyde  

6.3.2 

 

Grad av utnytting (veileder) Forskrift  

• BYA, BRA, % -BYA eller % - BRA 

 

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer, antall m² andre arealer  

6.3.4 Antall boliger, leilighets -fordeling og -størrelse  

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet  

6.5 Parkering 

• Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall 

• Begrunnelse for eventuelle avvik fra normen for parkeringsdekning 

• Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 

 

6.6  Tilknytning til infrastruktur  

6.7  Trafikkløsning  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2007/t-1459-grad-av-utnytting.html?id=468227
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20100326-0489-006.html
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6.7.1  Kjøreatkomst 

• Tilknytning til overordnet vegnett 

 

6.7.2 Utforming av veger 

• Bredde og stigningsforhold 

• Avvik fra vegnormalen beskrives 

 

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse  

6.7.4 Varelevering  

6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende  

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold  

6.8 Planlagte offentlige anlegg  

6.9 Miljøoppfølging 

• Miljøtiltak 

 

6.10 Universell utforming og tilgjengelighet 

• Beskrive hvilke krav som er stilt  

• Hvordan universell tilgjengelighet skal løses 

 

6.11 

 

 

 

 

Uteromsareal 

• Privat og felles uteoppholdsareal 

• Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 

• Lekeplasser, størrelser og plassering 

• Begrunnelse for evt. avvik fra vedtekter/normer 

• Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon 

• Offentlige friområder 

• Arealstørrelse 

• Turveier 

• Atkomst og tilgjengelighet 

• Sesongbruk 

• Andre uteoppholdsarealer 

• Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 

 

6.12 Landbruksfaglige vurderinger  

6.13 Kollektivtilbud  

6.14 Kulturminner 

• Løsninger i forhold til kulturminner 

 

6.15 Sosial infrastruktur  

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett  

6.17 Plan for avfallshenting/søppelsug  

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS  

6.19 Rekkefølgebestemmelser  

7 Konsekvensutredning  

7.1 Konsekvensutredning etter KU-forskriften tas inn i plan-beskrivelsen. 

Dersom utredningen er omfattende kan et sammendrag gjengis i planbeskrivelsen. 

Fullstendig konsekvensutredning må da følge som vedlegg. Konsekvensutredningen må 

oppsummeres tydelig slik at følgene for planen kommer godt fram. 

 

7.2 Dersom reguleringsplanen ikke er konsekvensutredningspliktig bør dette 

kort begrunnes. 
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8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. 

Konsekvenser beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt 

retningslinje, norm eller vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø 

eller samfunn. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives. 

 

8.1  Overordnede planer  

8.2 Landskap  

8.3 Stedets karakter  

8.4 Byform og estetikk  

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt.. verneverdi  

8.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

• Naturverdier 

• Biologisk mangfold 

• Verdifull vegetasjon 

• Viltinteresser 

• Økologiske funksjoner osv. 

 

8.7 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk  

8.8 Uteområder  

8.9 Trafikkforhold 

• Vegforhold 

• Trafikkøkning/reduksjon 

• Kollektivtilbud 

 

8.10 Barns interesser 

• RPR for barn og planlegging 

 

8.11 Sosial infrastruktur 

• Skolekapasitet 

• Barnehagekapasitet 

• Annet 

 

8.12 Universell tilgjengelighet  

8.13 Energibehov - energiforbruk  

8.14 ROS 

• Rasfare 

• Flomfare 

• Vind 

• Støy 

• Luftforurensning 

• Forurensning i grunnen 

• Beredskap og ulykkesrisiko 

• Andre relevante ROS tema 

• Endringer som følge av planen, samme tema behandles som i beskrivelse 

av planområdet i tillegg til evt. nye tema som oppstår som følge av 

planleggingen 

 

8.15 Jordressurser/landbruk 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/2008/t-2-08/rikspolitiske-retningslinjer-for-barn-og.html?id=516951
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8.16 Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp 

• Trafo 

• Annet 

 

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser  

8.19 Interessemotsetninger  

8.20 Avveining av virkninger  

9 Innkomne innspill  

9.1 

 

Merknader og innsigelser(sammendrag av merknadene gjengis her eller tas 

inn som vedlegg) 

 

9.2 Annet  

10  Avsluttende kommentar  

 



   Vedlegg 5 

Krav til ROS-analyser (risiko og sårbarhetsanalyser) 
http://www.tromso.kommune.no/reguleringsplan.5579845-331383.html 

 
PBL § 4- 3 stiller krav om ROS-analyser for alle planer for utbygging. For metodikk som skal benyttes se: 

Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (PDF) 

  

Samfunnssikkerhet i planprosessen 

  

Sjekklistene som er utarbeidet kan kun benyttes som sjekklister. En utfylling av en sjekkliste er ikke å regne som 

en ROS-analyse.  

En ROS-analyse skal fremstille grad av risiko og sårbarhet. Se eksempel på ROS-anlayse utført iht DSB sin 

veileder: Risiko og sårbarhetsanalyse (PDF) 

 
 

http://www.tromso.kommune.no/reguleringsplan.5579845-331383.html
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Kommuneplanlegging1/Samfunnssikkerhet-i-planprosessen/
http://www.dsb.no/Global/Regional%20og%20kommunal%20beredskap/Dokumenter/rosanalyse%20Tevlingveien%204c.pdf
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Retningslinjer for utarbeidelse av utomhusplan knyttet til detaljregulering.  
Mars 2014 

 

Hjemmel:  

 PBL §12-7 pkt.4 Bestemmelser i reguleringsplan link link 

 PBL §28-7 Den ubebygde del av tomta. Fellesareal link  
 Kommuneplanens bestemmelser for lek- og uterom, og universell utforming, tilgjengelighet for alle. 

 

Utomhusplan M 1:500 kreves: 

- ved levering av detaljregulering for større bygg, offentlige bygg, boligfelt eller boligkomplekser mer en 

6 boenheter, samt andre større anleggstiltak  

 

Behandling: 

Som del av alle reguleringsplaner, skal det utarbeides utomhusplan i målestokk M= 1:500.  

Planen skal godkjennes av Tromsø kommune, og vedtas som en del av reguleringsplanen. 

 

Planmaterialet skal inneholde:  

 Fargelagt utomhusplankart M 1:500, dato og tegnforklaring.  

 Nødvendige snitt. 

 Beskrivelse av uteromsplan med bl.a.: 

- Oversikt som viser fordeling av strøkslekeplass, kvartalslekeplass og nærlekeplasser i hht 

kommuneplanens bestemmelser til avstand fra bolig og arealstørrelse. 

 

Utomhusplanen skal vise:  

Avgrensinger. 

Reguleringsgrenser (formålsgrenser), funksjonsavgrensning og byggegrenser. 

 

Terrengforhold. 

Eksisterende terreng og framtidig terreng.  

Skråningsutslag og murer, avgrensing av terrenginngrep. 

 

Trafikk. 

Areal for gående og kjørende trafikk. 

Parkering 

Framkommelighet for brann og redning, renovasjon, brøyting (sporing). 

Tilgjengelighet for alle. (Universell utforming). 

Snødepot 

 

Vegetasjon. 

Eksisterende vegetasjon som skal bevares. 

Vegetasjonssoner og annet grøntareal. 

Ny vegetasjon  

 

Leke- og oppholdsarealer 

Lekeplasser som egnethet for ulike aldersgrupper (nærlekeplass, kvartalslekeplass og strøkslekeplass). 

Oppholdsareal. 

Nytt og gammelt terreng. 

Vise sommer og vinterbruk. 

 

Tekniske forhold. 

Avrenning for overflatevann og arealer avsatt til snølagring. 

Støyskjermer og støyvoller. 

Gjerder og nødvendig sikring.  

 

Materialbruk i markdekker. 

Type dekke: grus, vegetasjonsdekke, asfalt, belegningsstein osv. 

 

Belysning 

Anvise plassering og type belysning av uterom og stier/veger. 

http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-7
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A712-7
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A728-6
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Vedlegg:  

PBL kap.28 Krav til byggetomta og ubebygd areal  
http://www.lovdata.no/all/tl-20080627-071-037.html#28-7 

 

§ 28-1. Byggegrunn, miljøforhold mv.  

       Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller 
miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe 
som følge av tiltak.  

       For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig 
nedlegge forbud mot opprettelse eller endring av eiendom eller oppføring av 
byggverk, eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal.  

       Departementet kan gi nærmere forskrifter om sikkerhetsnivå og krav til 
undersøkelser, sikringstiltak for person eller eiendom, dokumentasjon av tiltaket og 
særskilte sikringstiltak.  

 

28-4. Sikring ved gjerde  

       I tettbebygd strøk og i områder hvor det er bestemt i plan, skal tomt være forsynt 
med gjerde mot veg, når den ikke er fullt utbygd til veglinje. Utenfor tettbebygd strøk 
kan kommunen påby at tomt skal ha gjerde mot veg.  

       Kommunen kan frita for plikt til gjerde med mindre vegmyndighet finner at det 
bør være gjerde i medhold av veglova § 44.  

       Bestemmelsen gjelder tilsvarende for eksisterende byggverk.  
 

 

§ 28-7. Den ubebygde del av tomta. Fellesareal  

       Uteareal skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med 
forskrifter gitt av departementet. Uteareal for arbeidsbygg skal være universelt 
utformet i samsvar med forskrift gitt av departementet.  

       Uteareal på tomta skal gjennom størrelse, utforming og beliggenhet mv. sikre 
forsvarlig oppholdssted i det fri for beboerne og i nødvendig utstrekning muliggjøre 
lek, rekreasjon, avkjørsel og parkering av biler, motorsykler, sykler o.l. Opparbeidet 
uteareal på tomta skal kunne brukes av alle innenfor tillatelsens formål. Kommunen 
kan godta at fellesareal avsettes for flere eiendommer.  

       Det kan bestemmes i kommuneplanen at kommunen kan samtykke i at det i 
stedet for parkeringsplass på egen grunn eller på fellesareal blir innbetalt et beløp for 
hver manglende plass til kommunen for bygging av parkeringsanlegg. 
Kommunestyret bestemmer hvilke satser som til enhver tid skal gjelde. Innbetalte 
beløp kan bare benyttes til opparbeiding av offentlige parkeringsanlegg.  

       Bestemmelsen i første til tredje ledd gjelder tilsvarende ved bruksendring.  

       Departementet kan gi forskrifter om rammene for anvendelse av denne bestemmelsen, 

herunder bruk av midler innbetalt etter tredje ledd.  

http://www.lovdata.no/all/tl-20080627-071-037.html#28-7
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Utbyggingsavtale 

 

Inngåelse av utbyggingsavtaler 
Utbyggingsavtalen regulerer ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann- og 
avløpsanlegg, friområder mv.) som forutsettes opparbeidet ved utbygging i henhold til reguleringsplan. 
Når eksempelvis nye boligfelt bygges ut, har kommunen en forpliktelse til å sikre et godt bomiljø, ved å passe 
på at all teknisk infrastruktur, veger, fortau, lekeareal osv. opparbeides ihht. gjeldende standardardkrav 
(kommunalteknisk norm.) 
 
Adgangen til å inngå slike utbyggingsavtaler ble lovregulert i 2006, hvor kravene til saksbehandlingsregler og 
offentlighet må følges. Når forhandlinger om utbyggingsavtaler startet, skal dette kunngjøres i avisen. 
Når partene er kommet til enighet om innholdet i utbyggingsavtalen skal denne legges ut til offentlighet med 30 
dagers merknadsfrist. Når avtalen er vedtatt politisk skal den kunngjøres. 
 
Kommunestyret vedtok høsten 2006 at det skal inngås utbyggingsavtale som sikrer gjennomføring av alle 
reguleringsplaner, der planen forutsetter at det skal opparbeides offentlig infrastruktur. 
Utbyggingsavtaler inngås derfor både der det skal gjennomføres utbygging av boliger samt handels- og 
næringsområder. 
 
Bruk av utbyggingsavtale kan også utgjøre et godt virkemiddel for gjennomføring av vedtatte boligpolitiske 
tiltak. Dette kan omhandle kjøp av tomter til kommunale byggeprosjekter, kjøp av leiligheter og avtaler om 
kjøp i kombinasjon med spesielle tilretteleggingstiltak i form av universell utforming, etablering av 
basefunksjoner o.a. 

Festetomter 
Eiendom forvalter tilsammen 200 bolig-, forretnings- og industrifestetomter. Dette er løpende festekontrakter 
hvor kommunen krever inn festeavgift 2 ganger årlig. Det er etter tomtefesteloven adgang til oppregulering av 

festeavgiften hvert 10. år. 

Ekspropriasjonssaker - utbygging til offentlig formål 
Når grunneier ikke aksepterer kommunens endelige tilbud om kjøpe etter forhandlinger i Plan- og 
bygningslovens §16: 
"Kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplaner eller bebyggelsesplaner" 

Ekspropriasjon brukes med varsomhet og kun hvor det er helt nødvendig for å få tilbaket gjennomført. Det er 
et vilkår at kommunen har forsøkt å komme til enighet med den aktuelle grunneier.  

Kommuneadvokaten fører den rettslige prosessen for kommunen. 

 

Lenker og nedlastbare dokumenter: 

Skjema egenerklæring 

Plan- og bygningslov Utbyggingsavtaler.pdf 64 KB 

Utbyggingsavtaler kommunestyret 29 11 06.doc (DOC) (PDF) 28 KB 

Annonsemal utbyggingsavtaler.doc (DOC) (PDF) 24 KB 

 

http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/833931.1308.xpsuybewpw/Skjema%20egenerklæring.pdf
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1435889.1308.badqcbybud/Plan-+og+bygningslov+Utbyggingsavtaler.pdf
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1435886.1308.tpparbaywe/Utbyggingsavtaler++kommunestyret+29+11+06.doc
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1435886.1308.tpparbaywe/Utbyggingsavtaler++kommunestyret+29+11+06.doc
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1435886.1308.tpparbaywe/Utbyggingsavtaler++kommunestyret+29+11+06.doc.as.pdf
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1435887.1308.xdqftvscpx/Annonsemal+utbyggingsavtaler.doc
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1435887.1308.xdqftvscpx/Annonsemal+utbyggingsavtaler.doc
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1435887.1308.xdqftvscpx/Annonsemal+utbyggingsavtaler.doc.as.pdf
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/833931.1308.xpsuybewpw/Skjema egenerklæring.pdf
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1435889.1308.badqcbybud/Plan-+og+bygningslov+Utbyggingsavtaler.pdf
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1435886.1308.tpparbaywe/Utbyggingsavtaler++kommunestyret+29+11+06.doc
http://www.tromso.kommune.no/getfile.php/1435887.1308.xdqftvscpx/Annonsemal+utbyggingsavtaler.doc


   Vedlegg 8 

Eksempel på oppstartsannonse 

 

http://img8.custompublish.com/getfile.php/2394018.1308.vvpfbtyuxe/Coop_Elverhøy_annonse_130

911.pdf?return=www.tromso.kommune.no 

 

 

http://img8.custompublish.com/getfile.php/2394018.1308.vvpfbtyuxe/Coop_Elverhøy_annonse_130911.pdf?return=www.tromso.kommune.no
http://img8.custompublish.com/getfile.php/2394018.1308.vvpfbtyuxe/Coop_Elverhøy_annonse_130911.pdf?return=www.tromso.kommune.no


Vann og avløp  rammeplan   revisjon 3 pr 17092015 Side 1 
 

VEDLEGG NR.9      Revidert 17.09.15 

 

DOKUMENTASJONSKRAV KNYTTET TIL UTARBEIDELSE AV VAO-

RAMMEPLAN 
 

Innledning 
Kravet om utarbeidelse av VAO-rammeplan utløses av følgende bestemmelse i kommuneplanens 

arealdel av 2015-2026: 

11.2.1 Vannforsynings-, avløps- og overvannsanlegg – VAO-anlegg  

VAO-rammeplan skal inngå i alle reguleringsplaner.  

Rammeplanen skal beskrive prinsippløsninger for området, og deres sammenheng 

med overordnet hovedsystem for vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering. 

I tillegg skal den dimensjonere nødvendige vannforsynings-, avløps- og 

overvannssystemer inklusive flomveier. 

 

11.2.3 Virkning av teknisk rammeplan 

Rammeplanen danner grunnlaget for tekniske detaljplaner og utbyggingsavtaler i 

området. 

Rammeplanens innvirkning på reguleringsplanen skal framgå av plankart og 

bestemmelser. 

Nærmere krav til innhold i rammeplan for VAO, samferdselsanlegg og 

grønnstruktur er angitt i kommunens planveileder for reguleringsplaner. 

 

I arbeidet med VAO-rammeplanen er i tillegg følgende bestemmelser viktige:  

11.1. Tekniske planer  

11.1.1. Trasevalg for infrastruktur  

Trasevalg for teknisk infrastruktur og samferdselsanlegg skal vises på 

reguleringsplankartet.   

 11.1.2. Teknisk infrastruktur   

Utbygging av teknisk infrastruktur som vei, vann og avløp innenfor områder avsatt 

til utbyggingsformål skal skje i samsvar med tekniske detaljplaner godkjent av det 

til enhver tid ansvarlige fagorgan i kommunen.  
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 11.1.3. Grønnstruktur  

Utbygging av offentlig grønnstruktur, som parker og lekeplasser, skal skje i 

samsvar med detaljplaner godkjent av det til enhver tid ansvarlige fagorgan i 

kommunen.  

  

11.1.4. Kommunale normer  

Kommunale samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur og offentlig grønnstruktur 

skal tilfredsstille de krav som til enhver tid følger av kommunale normer på de 

respektive områder.   

 Kommunale normer fastsettes av de respektive fagorgan i kommunen, jf. plan- og 

bygningsloven § 11-9 og § 18-1.  

 

11.1.5. Utbyggingsrekkefølge for tekniske anlegg  

I reguleringsplan fastsettes utbyggingsrekkefølge for teknisk infrastruktur og 

grønnstruktur.   

 

12.3 Havnnivåstigning og stormflo 

Bygg og offentlig anlegg skal plasseres eller sikres for å hindre skade ved 

tidevannsnivå opp til og med stormflo.  

 

Omfang av avbøtende tiltak for avløps- og overvannsløsninger og endelig høyde-

nivå som berøres av tiltaket må avklares med kommunens fagmyndighet i hver 

enkelt reguleringsplansak.  

 

Bygninger tillates ikke på lavere nivå enn kote + 4 uten at det dokumenteres og 

iverksettes avbøtende tiltak mot konsekvenser av fremtidig havnivåstigning og 

stormflonivå. Offentlige veganlegg skal ikke plasseres lavere enn kote + 3,1.  

 

Konsekvenser av prognostisert havnivåstigning og stormflonivå skal alltid 

vurderes i forbindelse med reguleringsplaner i de områdene der bebyggelse samt 

teknisk infrastruktur og grønnstruktur vil være sårbare med hensyn til dette. 

 

Nedenfor følger en utfyllende beskrivelse av det samla omfanget av dokumentasjonskrav i VAO-

rammeplanen.   

Omfang av dokumentasjonskrav som det enkelte planforslag skal tilfredsstille, vil kunne variere, og 

det er derfor viktig at forslagsstiller så tidlig som mulig i planprosessen avklarer omfanget med det til 

enhver tid ansvarlige fagorgan i kommunen.  
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1. Generelt om VAO-rammeplanen  
Ved utarbeidelse av områdereguleringsplan eller detaljplan skal det følge en rammeplan for VAO som 
skal være gjennomgått og akseptert av Tromsø kommunes til enhver tid gjeldende ansvarlige 
fagorgan. En slik aksept skal foreligge før områdereguleringsplan eller detaljplan legges ut til offentlig 
ettersyn. 
 

Rammeplanen skal beskrive den framtidige VAO-strukturen i planområdet og danne grunnlaget 

for de arealdisponeringer som må foretas for å sikre tilfredsstillende ivaretakelse av VAO-

strukturen. Dette inkluderer konsekvensene for tilstøtende og/eller gjennomgående VAO-

system og avklaringer om hvorvidt hele eller deler av planområdet blir liggende i laveste sone. 

Rammeplanen skal videre inneholde et kostnadsestimat for opparbeidelse av VAO-strukturen 

fordelt på kommunale og private investeringer.  

Innen avløps- og overvannshåndtering skal rammeplanen utarbeides med grunnlag i beregning av 
hvilke mengde sanitært avløpsvann og overvann utbyggingsformålet utløser.  
 
Ved planlegging av avløpssystemet skal det legges opp til selvfall som hovedprinsipp. Det vises for 
øvrig til egne forutsetninger for avløpshåndtering i laveste sone, jf. pkt. 4 og 5 under. 
 
Rammeplan for VAO skal ha tilstrekkelig detaljgrad til at nødvendige traséer og arealer kan tas inn i 
reguleringsarbeidet. Dette innebærer at det må foretas en grov dimensjonering av VAO-systemene. 
Sammen med gjeldende avstandskrav i VA-normen danner dette grunnlaget for nødvendig 
trasébredde og plassering.  
 
Omfang av teknisk infrastruktur (VAO, tele, fiber, kabel, el, fjernvarme, søppelsug) som etableres for 
å forsyne dagens utbygginger, utløser behov for teoretiske grøftesnitt som del av rammeplan for 
VAO.  
 
Tradisjonelt har VAO, sammen med øvrig teknisk infrastruktur, vært knyttet opp mot planens 
offentlige samferdselsareal. Dette er en foretrukket løsning, men det må samtidig vurderes opp mot 
avstandskravene i forrige avsnitt. Der hvor bredden av offentlig samferdselsareal ikke er tilstrekkelig 
til å dekke nødvendig trasébredde som følge av avstandskrav, er det nødvendig med ytterligere 
sikring. Dette kan gjøres gjennom regulering av eventuelle tilstøtende arealer eller gjennom bruk av 
hensynssoner.  
 
Ved etablering av varige anlegg for teknisk infrastruktur som fordrer erverv/fradeling av grunn, skal 
disse sikres i form av eget formål for offentlig teknisk infrastruktur. Eksempler på slike anlegg kan 
være: pumpestasjoner for vann og avløp, slamavskillere, reduksjonskummer, etc. 
 
Formålet skal ha tilstrekkelig utstrekning til også å ivareta nødvendig uteareal som snuhammer, 
adkomst, og parkering/biloppstilling m.m. Dette gjelder også ved regulering/omregulering av 
områder med eksisterende anlegg av denne typen. 
 
Ved etappevis realisering av utbyggingsformålet skal rammeplan for VAO inneholde en beskrivelse av 
hvilke deler av VAO-strukturen som skal inngå i hver enkelt etappe. Videre skal mengdeberegning 
utføres både samlet og for hver etappe, samtidig som planen redegjør for konsekvenser av samlet og 
etappevis påslipp på eksisterende kommunalt ledningsnett. 
 
Innen vannforsyning skal rammeplanen utarbeides med utgangspunkt i beregning av behov for vann 
til alminnelig forsyning, slokkevann og eventuell sprinkling.  
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Ved etappevis realisering av utbyggingsformålet skal det gjennomføres beregning av vannbehov 
samlet og for hver etappe, samt beskrives hvordan man etappevis og samlet skal forsyne 
utbyggingsområdet med alminnelig forsyning, slokkevann og eventuell sprinkling. 
 
 

2. Utfyllende om vannforsyning 
Der godkjent rammeplan for VAO viser at det ikke kan leveres slokkevann fra kommunalt 
vannledningsnett i samsvar med teknisk forskrift skal alternativ dekning av slokkevann fastlegges i 
rammeplanen. Alternative tiltak som må iverksettes for å oppnå dekning skal være godkjent av Brann 
og redning, samt Vann og avløp i de tilfeller alternative tiltak berører eksisterende offentlig 
ledningsnett.  
 
Der godkjent rammeplan for VAO viser at det ikke kan leveres vann til sprinkleranlegg fra kommunal 
vannledningsnett skal alternativ sprinklervanndekning fastlegges i rammeplan. 
 
Vannledninger som planlegges overtatt av kommunen skal i utgangspunktet alltid etableres som 
ringsystemer. Dette innebærer at det i mange tilfeller vil være behov for å sikre arealer utenfor 
offentlig veg-/trafikkareal. Eventuelle unntak fra kravet om ringledning må legges frem under 
behandling av rammeplan for VAO, og skal godkjennes av kommunens fagmyndighet. 
 
 

3. Utfyllende om overvannssystem 
Tilførsel av overvann fra planområdet til det offentlige avløps- eller overvannsnettet skal 
minimaliseres, og som hovedregel håndteres lokalt.  
 
Økt overvannsproduksjon fra planområdet skal fortrinnsvis ivaretas gjennom lokal håndtering, dvs. 
gjennom infiltrasjon, utslipp til resipient eller på annen måte utnyttet som ressurs, slik at vannets 
naturlige kretsløp opprettholdes og naturens selvrensningsevne utnyttes.  
 
Dersom grunnforhold eller lokalisering medfører at infiltrasjon og/eller utslipp til resipient ikke lar 
seg realisere, kan fordrøyning brukes som tiltak for å redusere påslipp til offentlig ledningsnett. 
 
Det må ikke etableres nye punktutslipp av overvann som overbelaster nedenforliggende 
overvannssystem (rør, bekker, vassdrag).  
 
I planområdet skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og overvanns-
håndtering samordnes. Videre skal eksisterende bekker bevares så nært opp til sin naturlige form 
som mulig. Det skal ikke tillates nye bekkelukkinger. Lukkede vannveier bør åpnes og restaureres i 
den grad det er praktisk og økonomisk gjennomførbart. 
  
Dersom avskjærende overvannsgrøfter oppstrøms utbyggingsområder inngår som en del av 
overvannsløsningen, skal de avskjærende grøftesystemene inngå i planområdet. Slike grøftesystem 
skal sikres adkomst for framtidig drift og vedlikehold. 
 
Arealdisponeringen i planområdet må skje på en slik måte at det kan etableres åpne flomveier som 
ved bruk påfører planområdet eller nedstrøms områder minst mulig skade. Flomveiene skal 
dimensjoneres for å håndtere all avrenning fra hele nedbørfeltet og minst ha kapasitet lik 100-års 
gjentaksintervall basert på klimakorrigert IVF-kurve.  
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I tilfeller der lokal overvannshåndtering helt eller delvis ikke lar seg gjennomføre, skal dette 
dokumenteres i forbindelse med rammeplan for VAO (f.eks. gjennom grunnundersøkelser). 
Dersom det foreligger tvil omkring kapasitet i nedenforliggende fellessystem eller lukka/åpne 
overvannssystem, skal det gjennomføres målinger for å avklare tilgjengelig restkapasitet.  
 

 

4. Havnivåstigning, stormflo og begrepet «laveste sone»  

(kote 0 til kote + X med referanse til NN 1954) 
Som følge av stigende havnivå/stormflonivå alene eller sammen med utfylling i strandsonen, må det 
defineres nødvendig kotehøyde for å kunne føre overvannsledninger og/eller overløpsledninger fra 
avløpspumpestasjoner med selvfall ut i sjø.  
 
Fra denne nærmere definerte kotehøyden og fram til utslippspunktet vil disse ledningene fungere 
som trykkledninger. 
 
Denne kotehøyden vil variere fra planområde til planområde, noe som utløser behov for beregninger 
av nødvendig høyde avhengig av vannmengder, ledningsdimensjon, ledningens lengde, fallforhold, 
utslippssted mv.  
 
Planområder eller de deler av planområder som ligger lavere enn denne kotehøyden, blir med dette 
liggende i laveste sone. Innenfor denne sonen stilles det særskilte krav til avløps- og 
overvannshåndteringen.  
 
Fastsettelse av kotehøyden til laveste sone skal derfor skje i forbindelse med utarbeidelse av VAO-
rammeplanen. Mindre korrigeringer av kotehøyden kan skje i forbindelse med godkjenning av de 
tekniske detaljplanene. 
 
 

5. Utbygging av avløps- og overvannssystem (AO-system) når områder 

avsatt til utbyggingsformål er lokalisert til laveste sone 
 

5.1 Særskilte krav til planområdet mht. utvikling av avløpssystemet 

Dersom områder avsatt til utbyggingsformål inneholder utbyggingstiltak som medfører heving av 
eksisterende overløpsterskler ved kommunale avløpspumpestasjoner, må dette sees i sammenheng 
med omkringliggende bebyggelse som må ha avbøtende tiltak for å unngå tilbakeslagskader. Det skal 
gjennomføres egne risiko- og sårbarhetsanalyser som avdekker konsekvensene av en slik terskel-
heving. Utfylling i strandsonen er et tiltak som automatisk utløser behov for slik risiko- og 
sårbarhetsanalyse. 
 
Avløpssystemet skal kun transportere sanitært avløpsvann inklusiv eventuelle påslipp av industrielt 
avløpsvann (tett system). Det private og kommunale avløpsnettet inklusiv kummer skal ha en tett 
utførelse for å hindre innlekking av overflatevann og fremmedvann (drensvann, grunnvann og 
sjøvann).  
 
Videre skal nye kommunale og private avløpspumpestasjoner etableres uten overløp til sjø. 
Situasjoner med overløpsdrift skal i stedet håndteres gjennom etablering av økt sikkerhetstenkning 
knyttet til utforming og drift av pumpestasjonene.  
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Kommunale avløpspumpestasjoner skal utstyres med buffertank som dimensjoneres for å håndtere 
alt sanitært avløpsvann inklusiv eventuelle påslipp av industrielt avløpsvann. Det skal i tillegg 
gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for å avklare hvilke ytterligere sikkerhetstiltak som må 
iverksettes for å redusere risiko for overløpsdrift. 
 
 

 
5.2 Særskilte krav til planområdet mht. utvikling av overvannssystemet 

Det er ikke tillatt for utbyggingsområdene å knytte sine overvannssystem til trykksatte 
overvannsledninger som fører overvann fra overliggende soner gjennom planområdet.    
 
I planområder med gjennomgående trykksatte overvannssystem skal det avsettes areal til åpne 
flomveier som benyttes når dimensjoneringsgrunnlaget overskrider det trykksatte overvanns-
systemet. 
   
Det er derfor behov for samordnet arealbruk for overvannshåndtering i planområdet i de tilfeller der 
oppstrøms områder må benytte planområdet for sikker transport av overvann til resipient. Dette skal 
framgå av VAO-rammeplanen. 
 
Overvannsløsningene i planområdet skal som hovedregel kun dimensjoneres for å håndtere 
overvannsproduksjonen tilhørende planområdet. Som hovedregel skal slik overvannshåndtering skje 
ved bruk av ledningsfrie systemer med fokus på at bortledning av overvannet også fungerer ved 
høyvann.   
 
For å nyttiggjøre seg av overflatebasert overvannshåndtering vil det være behov for å utnytte 
naturlige eller opparbeida terrenghøyder for å forenkle overflatetransporten. Videre må forholdet 
mellom bruk av permeable og tette flater beskrives som en del av utbyggingsløsningen.   
 
 

6. Kommunalteknisk norm veg og VA-normen 
Offentlig veg, vann- og avløpsanlegg skal tilfredsstille de kvalitetskrav som følger av henholdsvis 
vedtatt kommunalteknisk norm veg og VA-normen. De tekniske detaljplanene skal godkjennes av 
Tromsø kommunes fagorgan før det gis igangsettingstillatelse. For VAO-systemene skal tekniske 
detaljplaner ta utgangspunkt i godkjent rammeplan. Eventuelle avvik fra VAO-rammeplanen skal 
godkjennes særskilt. 
 
Forslagsstiller skal forsikre seg om at gjeldende versjon av VA-normen legges til grunn for planlegging 
av VAO-systemer innenfor planområdet. Eventuelle avvik fra normen skal i ethvert tilfelle godkjennes 
av det til enhver tid ansvarlige fagorgan i kommunen. 
 
 

7. Eierskap til vannforsynings-, avløps- og overvannsanlegg (VAO-anlegg) 
Grensesnitt mellom kommunalt og privat eierskap til VAO-anleggene i et utbyggingsområde skal 
inngå som tema i rammeplan for VAO-strukturen og endelig fastsettes i forbindelse med godkjenning 
av de tekniske detaljplanene. Grensesnitt skal også klart framgå av utbyggingsavtalen. 
 
Informasjon om endelig omfang av de private VAO-anleggene skal gis til potensielle kjøpere, der 
teknisk beskrivelse samt eier- og vedlikeholdsansvar skal framgå.  
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Den tekniske beskrivelsen av de private VAO-anleggene skal i tillegg til ledningsanlegg og kummer 
også beskrive vannmålere, trykkøkningsstasjoner for vann, sprinklervannbasseng, avløpspumpe-
stasjoner, tilbakeslagsventiler, fordrøyningssystem for overvann og ledningsfrie overvannssystem i de 
tilfellene en eller flere av disse inngår.  


