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1. Tekniske detaljplaner og kommunal behandling av 

detaljplanene 

Reguleringsplaner fastsetter rekkefølgekrav om opparbeidelse av kommunal infrastruktur 
og/eller grønnstruktur før oppføring av byggetiltak. I henhold til kommunestyrets 
forutsigbarhetsvedtak, datert 29. november 2006, samt Kommuneplanens arealdel pkt. 3, 
skal det inngås utbyggingsavtale der private aktører skal stå for utbygging av kommunal 
infrastruktur og grønnstruktur. Avtalen skal klarlegge kostnadsdekning av planlegging, 
prosjektering og opparbeiding av offentlige anlegg og/eller tilpasning til slike anlegg som 
utbyggingen utløser. 

Etter ferdigstillelse overtas anlegget av kommunen. Kommunal infrastruktur og grønnstruktur 
kan bestå av eksempelvis veg, parkeringsplasser, gang- og sykkelveg, vann- og 
avløpsanlegg, samt grøntområder som parker og lekeplasser.  

For anlegg som skal overtas av Tromsø kommune kreves det tekniske detaljplaner. 
«Tekniske detaljplaner» er et samlebegrep for alle detaljplaner som beskriver det tekniske 
anlegget. Her inngår også alle park- og grøntarealer som skal overtas av kommunen.    

Tekniske detaljplaner, for anlegg som skal overtas av Tromsø kommune, skal være forelagt 
for, og godkjent av, respektive fagenheter i kommunen før det søkes om igangsetting av 
tiltak.  

Hensikten med tekniske detaljplaner, og den kommunale behandlingen, er å bidra til at de 
kommunaltekniske anleggene får riktig funksjon, innhold og kvalitet, herunder at 
kommunaltekniske normer overholdes. Videre er hensikten med kommunens gjennomgang å 
bidra til at feil og mangler avdekkes på et tidlig stadium slik at endringer kan gjennomføres 
på en rimeligst mulig måte.  

Godkjenning av tekniske detaljplaner er en ekstra kvalitetssikring for å oppnå dette, men 
erstatter ikke tiltakshavers eller prosjekterende sin plikt til kvalitetssikring. Tiltakshaver er 
videre ansvarlig for at tekniske detaljplaner er i tråd med lover, forskrifter, kommunens 
kommunaltekniske normer, vedtatte arealplaner inkludert respektive rammeplaner, omforent 
uteromsplan i målestokk 1:200 og utbyggingsavtale. Kommunens respektive fagenheter kan 
etter begrunnet søknad godkjenne fravik fra kommunaltekniske normer. 

Godkjente tekniske detaljplaner er en forutsetning for å få tillatelse til igangsetting av tiltak 
etter plan- og bygningsloven, og skal legges ved søknad om igangsetting. Fagenhetenes 
godkjenning av tekniske detaljplaner er ikke å anse som en tillatelse til igangsetting. 

For øvrig skal også tekniske detaljplaner for felles/private veganlegg og kvartalslekeplasser 
fremlegges for kommunens respektive fagenheter for gjennomgang. Det er ikke krav om 
godkjenning av disse planene.    

  

2. Tekniske detaljplaner som krever godkjenning av 

Tromsø kommune 

Følgende typer anlegg skal inn til teknisk detaljplangodkjenning i Tromsø kommune: 

• Kommunale vann- og avløpsanlegg 

• Private felles vann- og avløpsanlegg (i tilknytning til offentlig VAO-ledningsnett) 

• Kommunale veganlegg  

• Kommunale grøntanlegg, herunder også strøkslekeplass 

• Andre kommunaltekniske anlegg 
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Følgende typer anlegg skal inn til Tromsø kommune for gjennomgang, men ikke 
godkjennes av kommunen: 

• Felles privat veganlegg 

• Felles privat kvartalslekeplass 
 

3. Oppstart av arbeid med tekniske detaljplaner 

Ved oppstart av arbeid med teknisk detaljplan skal tiltakshaver ta initiativ til et felles møte 
med kommunens fagenheter som blir berørt (Veg, Park og friluft, Vann- og avløp, Eiendom 
og Byggesak). Hensikten med møtet er å foreta nødvendige avklaringer av nærmere innhold 
i detaljplanene og videre prosess. 

  

4. Tekniske detaljplaner skal minimum inneholde 

• Utfylt sjekkliste 

• Tegninger og avtaler iht. sjekkliste 

• Komplette detaljplaner i henhold til kommunaltekniske normer for Tromsø kommune; 
VA-norm for Tromsø kommune, Kommunale normer for Veg- og grøntanlegg og 
Belysningsnorm for Tromsø kommune 

• Utfylt skjema med søknad om fravik fra gjeldende kommunaltekniske normer eller 
Statens Vegvesen sine håndbøker der disse er gjeldende 

• Overtakelseskart med tydelige grenser og farger, og hvor det er avmerket hva som 
skal bli kommunalt og hva som skal bli privat 

- Veg 
- Grøntanlegg 
- Vann- og avløp 

• Plan for drift av kommunale anlegg og plan for eventuell drift av kommunale anlegg 
under anleggsperioden inntil overtakelsesforretning er gjennomført 

• Plan for ivaretagelse av vann til berørte under utbygging (der det berører private 
stikkledninger mm) 

Endringer av akseptert VAO-rammeplan må bemerkes- før vi skal kunne vurdere om det 
stilles krav til ny VAO-rammeplan. 

 

5. Kommunale vann- og avløpsanlegg 

Alle vann- og avløpsanlegg, som skal overtas av Tromsø kommune, skal ha godkjent teknisk 
detaljplan.  

Anlegg prosjekteres og utføres iht. Tromsø kommunes VA-norm. Detaljerte krav til prosjekt- 
og sluttdokumentasjon går fram av VA-normen. Alle anlegg og 
konstruksjoner/pumpestasjoner som skal overtas til offentlig vedlikehold må ha sikker 
adkomst for fremtidig drift og vedlikehold. VA-norm for Tromsø kommune finner du på 
kommunens nettsider.   

I reguleringsprosessen skal det lages en rammeplan for VAO, av tiltakshaver sin VA- 
fagkyndige konsulent. Det er viktig at den tekniske detaljplanen/rammeplanen er nøye 
utarbeidet. En akseptert/ajourført rammeplan skal alltid følge innsendelse av teknisk 

https://www.tromso.kommune.no/?cat=466430
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detaljplan. I rammeplanen inngår en beskrivelse av anlegg, dimensjonering og 
kapasitetsberegninger. 

Det er behov for gode detaljplaner for VAO-anlegg. Herunder anlegg for lokal 
overvannsdisponering, fordrøyningsløsninger, renseanlegg, pumpestasjoner, overløp, 
flomveier, bekkeinntak/rister og eventuelle avskjærende overvannsledninger. Planen skal 
også beskrive sikker og funksjonell adkomst til alle anlegg.  

Godkjente tekniske detaljplantegninger skal leveres inn i sosi-format og være kodet etter 
sosi-standard. Ledning skal være linjeobjekter i sosi-filen. Alle målepunkter skal leveres 
samlet i samme fil. Høydegrunnlag NN2000 og Koordinatsystem i euref89 sone33 skal 
benyttes. 

Det samme gjelder ved revisjoner av tegningene som har vært inne til godkjenning, disse 
sendes inn til: va.kundeservice@tromso.kommune.no 

Dette skal være sendt inn før det leveres VA-melding for vann og avløpstiltaket. 

Det samme gjelder for ”som bygget” tegninger. Plantegninger, arbeidstegninger og «Som 
bygget» tegninger skal være basert på samme tegningsgrunnlag, slik at man oppnår 
kontinuitet og gjenkjennbarhet gjennom hele prosessen.  

Dersom tredjepart er berørt av anlegget, er det tiltakshaver sin oppgave å sørge for 
erklæringer som sikrer rett til etablering, drift og vedlikehold av ledningsanlegg mm. i 
framtiden. Dersom anlegget kobles til et annet privat ledningsanlegg, skal det sikres rett til 
dette i form av avtaler/ erklæringer. Berørte private stikkledninger skal ivaretas. Alle 
avtaler/erklæringer skal legges ved innsending av tekniske detaljplaner.  

 

6. Private felles vann- og avløpsanlegg 

Alle private, felles vann- og avløpsanlegg skal ha godkjent teknisk detaljplan.  

Planer for utvendige vann- og avløpsanlegg skal være like detaljerte som planer for 
kommunale vann- og avløpsanlegg.  

Ved nye tilknytninger av private stikkledninger for vann og avløp skal det sendes inn VA-
søknad og VA-melding for hver ny tilknytning. 

Se Standard abonnementsvilkår for vann og avløp vedtatt av Tromsø kommune som du 
finner på kommunens nettside.  

 

7. Kommunale veganlegg 

Alle veganlegg, som skal overtas av Tromsø kommune, skal ha godkjent teknisk detaljplan. 
Dette gjelder hele veganlegget, inkl. sidearealer, gang- og sykkelveger, fortau, 
konstruksjoner samt annet offentlig trafikkareal. Planer for grøntområder, kabelanlegg, 
gatelys, tineanlegg, skilt og oppmerking og annen teknisk infrastruktur tilknyttet veganlegget 
skal inngå i detaljplanen.  

Planer og dokumentasjon som skal leveres ved innsending av teknisk detaljplan fremgår av 
Kommunale normer for veg- og grøntanlegg samt sjekkliste for tekniske detaljplaner.   
 
Tekniske detaljplaner skal oppfylle krav i Kommunale normer for veg- og grøntanlegg. Der 
det ikke er stilt krav i normen vil vegnormalene til Statens vegvesen være gjeldende. Normen 
er et minstekrav. Tromsø kommune kan kreve andre løsninger.  

mailto:va.kundeservice@tromso.kommune.no
https://www.tromso.kommune.no/?cat=122836
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Innsendte tegninger skal følge staten vegvesen sin håndbok R700 Tegningsgrunnlag. 

Planer som ikke oppfyller normkrav, må det søkes fravik for. 
 
Riks- og fylkesveianlegg 

I forbindelse med riks- og fylkesveianlegg skal alle delanlegg som berører Tromsø 
kommune, sendes inn til teknisk plangodkjenning. De tekniske detaljplanene skal være i 
henhold til reguleringsplan, reguleringsbestemmelser og utbyggingsavtaler, samt 
kommunens kommunaltekniske normer. Det er viktig å få med helheten i planen samt alle 
tilknytninger over og under bakken på kommunal grunn. De innsendte tekniske detaljplaner 
må gi en god oversikt over hele veianlegget. Dette gjelder også anleggsdeler som bare skal 
godkjennes av statlige veimyndigheter, men som må forventes å ha interesse for Tromsø 
kommune. 

NB! For at anleggsgjennomføringen i større prosjekter ikke skal forsinkes, må komplette 
planer sendes inn tidlig, med vedleggsliste. 

Kabel- og belysningsplaner for offentlig areal 

Kabel- og belysningsplaner skal inngå i detaljplanen. I forbindelse med nye 
utbyggingsområder for bolig, parker og næring er det tiltakshaver som bekoster ny belysning. 
Belysningsplaner inngår i teknisk plangodkjenning. 

Alle offentlige veganlegg og parkareal skal belyses. Prosjektering skal skje etter 
Belysningsnorm for Tromsø kommune / Kommunale normer for Veg- og grøntanlegg. 

Her finner du veiledning til teknisk planlegging av veg og tunnelbelysning, håndbok V124 

Skilt- og oppmerkingsplan 

Om det skal gjøres endringer på offentlige trafikkskilt eller vegoppmerking må det utarbeides 
en skilt- og oppmerkingsplan med en tilhørende skiltliste i henhold til Statens vegvesens 
håndbøker. Planen skal inneholde nye skilt, skilt som flyttes og skilt som fjernes, samt 
vegoppmerking. Fartsdempende tiltak skal også vises i planen. Ved plassering av skilt må 
det tas hensyn til eksisterende skilting og fysisk infrastruktur.  

Skilt- og oppmerkingsplan inngår i teknisk plangodkjenning og skal sendes inn til kommunen 
for godkjenning og videre behandling av skiltvedtak. Når planen er gjennomgått og korrigert 
av Tromsø kommune i samarbeid med Tromsø Parkering AS, sendes den på høring til 
Troms politidistrikt og Statens vegvesen. Det kan være ting som må endres etter en 
høringsrunde. Hvis det ikke kommer inn merknader kan Tromsø kommune og/eller Statens 
vegvesen fatte vedtak på planen. 

Det skal ikke gjennomføres skiltendringer før det foreligger et godkjent skiltvedtak. 

 

8. Kommunale grøntanlegg 

Alle grøntanlegg, som skal overtas av Tromsø kommune, skal bygges etter godkjent teknisk 
detaljplan.  

Kommunen kan stille krav om medvirkningsprosess. Medvirkningsprosess skal gjennomføres 
i prosjekteringsfasen før innsending av teknisk detaljplan. Det er viktig at tiltakshaver går i 
dialog med Tromsø kommune v/Enhet for park- og friluft ved oppstart av prosjektet. Dette for 
å avklare innhold, funksjoner og kvalitet i planer. Medvirkningsprosesser skal tilpasses 
tiltakenes art og kompleksitet. 

https://www.vegvesen.no/_attachment/61499/binary/963994
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Krav til dokumentasjon som skal vedlegges søknad om teknisk plangodkjenning beskrives i 
«Kommunale normer for veg- og grøntanlegg», del B og sjekkliste.  

Tekniske detaljer skal oppfylle krav i «Kommunale normer for veg- og grøntanlegg». Normen 
inneholder standardiserte minstekrav. Tromsø kommune kan kreve andre løsninger, der det 
etter faglig skjønn er nødvendig.  

For belysning av offentlig grønnstruktur inklusive plasser og torg, gjelder samme rutiner som 
for veganlegg. 

Løsninger som ikke oppfyller normkrav, må det søkes fravik for. 
 

9. Innsending av tekniske detaljplaner 

Teknisk detaljplan for veg og grøntanlegg skal sendes: postmottak@tromso.kommune.no 

Teknisk detaljplan for vann og avløp skal sendes: va.kundeservice@tromso.kommune.no  

Tromsø kommune sine postmottak registrerer innsendelsen og sender saken videre til 
ansvarlig saksbehandler for tekniske detaljplaner. 

Alle henvendelser i saken skal merkes med: 

• Reguleringsplannummer 

• Område  

• Delfelt 

• Navn på teknisk detaljplan (kortfattet og dekkende) 

Alle avklaringer skal være gjort før innsending av en teknisk detaljplan. Eksempelvis gjelder 
dette rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelser eller valg av tekniske løsninger, samt 
gjennomgang av utomhusplan. 

Alle rapporter av nytte for den tekniske planbehandlingen legges ved. Eksempelvis gjelder 
dette geotekniske grunnundersøkelser og miljørapporter. Ved mistanke om forurenset grunn 
er tiltakshaver ansvarlig for å gjøre undersøkelser iht. forurensningsforskriften. Ved 
fremmede arter i jord eller vann, skal det gjøres nærmere undersøkelser iht. aktuelt lovverk. 

 

10. Behandling av teknisk detaljplan og 

gjennomføring av tiltak 

Behandlingstid 

Behandlingstid avhenger ofte av kvaliteten på de tekniske detaljplanene. Sjekklister og 
avviksskjemaer må være utfylt ved innsending. For å unngå forsinkelser, må normkrav og 
kvalitetsstandarder være oppfylt.  

Dersom innsendt teknisk detaljplan anses komplett fra fagenhetenes side, vil det normalt 
kunne gis tilbakemelding innen 4 uker. Ved søknad om fravik vil saksbehandlingstiden kunne 
øke.  

Ufullstendige tekniske detaljplaner vil ikke bli behandlet. Dette gjelder eksempelvis der 
nødvendig dokumentasjon mangler, detaljplaner har feil format eller har flere avvik fra 
kommunaltekniske normer uten at det er anmodet om fravik fra dette. 

Under behandlingen av de tekniske detaljplanene vil kommunikasjonen normalt kunne skje 
via e-post, telefon og møter ved behov. 

mailto:postmottak@tromso.kommune.no
mailto:va.kundeservice@tromso.kommune.no
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I større prosjekter, er det gjerne behov for et eller flere samordningsmøter underveis, der 
aktuelle fagansvarlige i kommunen deltar. 3D-visualiseringer er ofte nyttige i slike møter. 
Tiltakshaver tar initiativ til møter og møteform. 

Gjennomføring av tiltaket 

Dersom det oppstår behov for endring fra godkjente tekniske detaljplaner skal dette meldes 
skriftlig til kommunen.  

Endring skal være skriftlig godkjent av kommunens respektive fagenhet før det 
gjennomføres.  

Dersom det underveis i prosjektet viser seg at detaljplaner er mangelfulle, vil Tromsø 
kommune kreve supplerende planer. Ofte vil dette forsinke anlegget. Dette er i så fall 
tiltakshavers ansvar.  

Det er viktig at alle vesentlige revisjoner av detaljplaner i anleggsfasen blir registrert i 
kommunalt arkiv og godkjent skriftlig av Tromsø kommune før tiltaket gjennomføres fysisk. 
Kommunens kontaktperson i anleggsfasen vil normalt kunne si hva som er nødvendig. 
Innsendte tekniske detaljplaner er normalt offentlig tilgjengelige. 

Når en teknisk detaljplan er godkjent, kan respektive fagkontor i Tromsø kommune ved 
behov oppnevne en kontaktperson som følger prosjektet i anleggsfasen. 

Tiltakshaver skal da involvere kontaktperson i god tid før anleggsoppstart. Behov for 
deltakelse i oppstartsmøte og byggemøter og annen involvering avtales.  

Andre tillatelser og avklaringer 

Tiltakshaver er ansvarlig for koordinering av de kommunaltekniske fagene og berørte 
interessenter i planlegging og utførelse.  

Tiltakshaver er ansvarlig for grunnerverv og andre nødvendige avtaler eller rettigheter i 
forbindelse med tiltaket. Det er viktig at tiltakshaver informerer naboer og andre berørte på et 
tidlig tidspunkt. 

Tiltakshaver har ansvar for å kontakte aktuelle firma for opplysninger om anlegg i grunnen 
samt evt. samkjøring av anleggsarbeider i grunnen. 

Det skal alltid sendes en søknad om gravetillatelse i veganlegg, med tilhørende sidearealer, 
grøntarealer, offentlige friområder mm.  

Her finner du mer informasjon om gravetillatelse og krav om VA-melding i Tromsø kommune.  

Graving i forurenset grunn kan ikke igangsettes før tiltaksplan er godkjent av Tromsø 
kommunes forurensningsmyndighet.  

Ved behov for graving andre steder enn i kommunalt areal, må søknad om tillatelse 
innhentes fra den enkelte grunneier eller forvalter av grunnen. Før anleggsarbeidene starter 
opp, må igangsettingstillatelse være gitt. 

Krav til prosjektdokumentasjon og sluttdokumentasjon 

Alle anlegg, som overtas av Tromsø kommune, skal være planlagt og utført i samsvar med 
Tromsø kommune sine normer og retningslinjer. 

For øvrig legges innsendt dokumentasjon og prosjektbeskrivelser fra tiltakshaver til grunn. 
Tekniske detaljplaner skal være dekkende for det aktuelle anlegget. 

Sluttdokumentasjon skal sendes inn i henhold til: 

• VA-norm for Tromsø kommune 
• Kommunale normer for Veg- og grøntanlegg 

https://www.tromso.kommune.no/gravemelding.122170.no.html
https://www.tromso.kommune.no/?cat=466430
https://www.tromso.kommune.no/kommunalteknisk-norm.129992.no.html
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• Belysningsnorm for Tromsø kommune 
 
Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tiltak kan ikke gis før overtagelsesprotokoll for 
kommunal infrastruktur og grønnstruktur er signert av kommunens respektive fagenhet. 

 

11. Normer og retningslinjer fastsatt av Tromsø 

kommune 

I tillegg til sentrale lover, forskrifter og bestemmelser gjelder følgende særskilt for Tromsø 
kommune: 

• VA-norm for Tromsø kommune 

• Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp 

• Tilknytnings- og vannmålerforskrift Tromsø kommune 

• Kommunalteknisk norm for Veg- og grøntanlegg 

• Belysningsnorm for Tromsø kommune 

• Retningslinjer for graving og annet arbeid på kommunal grunn i Tromsø kommune 

 
 

Vedlegg 

• Sjekkliste - Vann og avløp 

• Sjekkliste - Veg- og grøntanlegg  

• Skjema for søknad om fravik - Vann og avløp  

• Skjema for søknad om fravik – Veg 

• Skjema for søknad om fravik - Grøntanlegg 

 

 

 

https://www.tromso.kommune.no/kommunalteknisk-norm.129992.no.html
https://www.tromso.kommune.no/?cat=122836
https://www.tromso.kommune.no/?cat=122836
https://www.tromso.kommune.no/?cat=122836
https://www.tromso.kommune.no/?cat=122836
https://www.tromso.kommune.no/kommunalteknisk-norm.129992.no.html
https://www.tromso.kommune.no/kommunalteknisk-norm.129992.no.html
https://www.tromso.kommune.no/gravemelding.122170.no.html

