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BESTEMMELSER TIL REGULERINGSENDRING FOR KROKBEKKEN PANORAMA, 
PLAN 1924 2014 002, MÅLSELV KOMMUNE

Vedtatt av Målselv kommunestyre sak 77/2014 den 25.09.2014

I
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse bestemmelser for det området som på 
plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. Ved siden av disse bestemmelsene gjelder også plan og 
bygningsloven og Teknisk forskrift til denne.

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

Nr. 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

1.1 1110 Boligbebyggelse i feltene B11 til B25
1.2 1440 Aktivitetsområde nærmiljøanlegg

Nr. 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

2.1       2011 Kjøreveg med skulder og grøft
2.2 2012 Fortau/gangveg
2.3 2080 Parkering utfart

Nr. 3. GRØNNSTRUKTUR

3.1 3040 Friområder m gangstier

III

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av 
arealer og bygninger innenfor planområdet:

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG:

1.1 Boligbebyggelse feltene B11 til B25:

a)
I feltene B11 til B25 skal det som hovedregel oppføres boliger med garasjer og uthus 
på individuelle tomteparseller. Det kan oppføres inntil to boliger/leiligheter med uthus 
pr. tomt. I feltene B11 til B25 kan det godkjennes alternativ tomtedeling for oppføring 
av firemannsboliger eller rekkehus. Bebyggelsen skal gis en harmonisk og helhetlig 
utforming innenfor hvert felt, og det må tilstrebes en sammenheng i byggeform 
mellom nærliggende felt. Møneretning skal være enten parallelt med eller vinkelrett 
på atkomstvegen. Bolighus kan oppføres i inntil 2 etasjer pluss sokkeletasje eller loft 
der terrenget ligger til rette for det. Maks mønehøyde/gesimshøyde over 
gjennomsnittlig opprinnelig terrengnivå skal ikke overstige 8,5 m. Bebyggelsen skal 
plasseres innenfor angitte byggegrenser som vist på plankartet. Garasjer og eventuelle 
uthus kan bygges i én etasje. Etasjeantall defineres etter Teknisk forskrift § 4-1.
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b)
Graden av utnytting BYA på tomtene skal ikke overstige de verdier som er angitt for 
hvert felt på plankartet, garasjer og uthus medregnet. 

c)
Garasje og gjesteparkering kan etableres individuelt eller på fellesareal med min. én 
garasje og ½ gjesteparkeringsplass pr. bolig/leilighet. Det avrundes oppover til 
nærmeste hele parkeringsplass. Avkjørsel til den enkelte tomt skal anlegges fra 
tilliggende boligveg som vist på plankartet og utføres med jevnt fall fra vegkant til 1 m 
utenfor regulert trafikkareal og skal, sammen med atkomstveg inne på tomta, ikke ha 
større stigning enn 1:7. Garasjer med innkjørsel vinkelrett på atkomstveg kan oppføres 
inntil 5 m fra regulert trafikkareal. Garasjer med innkjørsel parallelt med atkomstveg 
kan oppføres med tett vegg mot vegen inntil 2 m fra regulert trafikkareal.

d)

Ved byggesøknad skal det leveres situasjonsplan i m = 1:500 som i tillegg til boliger 
viser tomtedeling, atkomstenes plassering og utforming, garasjer og gjesteparkering, 
frittliggende uthus, uteplasser, gjerder og avfallsstativer. I byggesøknad skal hjørnene 
på bygninger koordinatfestes. Gjennomsnittlig opprinnelig terrenghøyde vises med 
koordinat og høyde. Dette skal også danne grunnlag for terrengsnitt i byggesøknaden. 
Bygninger skal tilpasses opprinnelig terreng.

1.2 Aktivitetsområde nærmiljøanlegg:

a)
I aktivitetsområdet kan det oppføres mindre bygninger og etableres anlegg som fremmer 
allmennhetens bruk av området.

b)
Aktivitetsområdet tilrettelegges med riktig fall i akeretningen.

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR:

2.1 Kjøreveg med skulder og grøft:

a)
Kjøreveger med skulder og grøft skal opparbeides som vist på plankartet, med 
tilfredsstillende teknisk standard og i samsvar med opparbeidingsavtale samt tekniske 
planer godkjent av kommunen. Terrenginngrep i forbindelse med opparbeiding av 
veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer og -fyllinger skal tilsåes 
eller behandles på annen tiltalende måte. Atkomst til bakenforliggende skogsareal skal 
til enhver tid sikres ved offentlig veg fram til reguleringsplanens grense.

b)
Gjenværende deler av eiendommene 54/12, 54/71 og 54/72 ovenfor planområdet 
sikres atkomst ved at det reguleres inn en skogsbilveg mellom feltene B22 og B23 i 
grensen mellom eiendommene 54/12 og 54/71. Øvrige eiendommer sydvest for 
planområdet sikres også atkomst via vegnettet i planområdet og eksisterende 
skogsbilveg. Reguleringsplanens hovedvegnett kan til enhver tid benyttes til 
næringsvirksomhet i landbruket. 
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2.2 Fortau og gangveger:

a)
Fortau og gangveger skal opparbeides som vist på plankartet med tilfredsstillende 
teknisk standard og i samsvar med opparbeidingsavtale samt tekniske planer godkjent 
av kommunen. Terrenginngrep i forbindelse med opparbeiding av fortau- og 
gangveganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer og -fyllinger skal tilsåes 
eller behandles på annen tiltalende måte.

2.3 Parkeringsplasser for utfart:

a)
Det anlegges parkeringsplasser for utfart i friområdet i felt F15.

2.4 Snødeponi:

Snø som ryddes fra vegnettet kan plasseres i grøfter langs vegene, eller deponeres 
langs Krokbekken og i grøntområder ellers der det vurdert som forsvarlig.

3. GRØNNSTRUKTUR:

3.1 Friområder:

a)
Friområder F9 – F15 vist på plankartet skal opparbeides som vist på reguleringskartet
som del av feltutbyggingen etter kommunale retningslinjer og gjeldende forskrifter og 
etter planer godkjent av kommunen. Fremføring av el. kabler, teletekniske anlegg og 
vann- og avløpsledninger kan legges i friområdene. Ved slike anlegg skal mest mulig 
av eksisterende vegetasjon i de regulerte friområdene bevares. Skader på terrenget skal 
beplantes og tilsåes.

b)
Smale, grusede gangstier kan opparbeides i friområdene som vist på plankartet. De 
angitte traseer er retningsgivende og må tilpasses terrengforholdene og vegetasjonen
på stedet.

c)
Ved opparbeidelse av friområdene skal det vurderes hvilke av de mest robuste trærne
som kan bli stående. I regulerte friområder skal eksisterende vegetasjon i størst mulig 
grad bevares. 
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IV

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende:  

REKKEFØLGEBESTEMMELSER:

a)
Boligene i feltene B 11 – B 19 kan først påbegynnes bygget når 60 % av boligene i         
feltene B 1 – B 10 er tatt i bruk.  Boligene i feltene B 20 – B 25 kan først påbegynnes 
når 60 % av boligene B 11 – B 19 er tatt i bruk, og først gis brukstillatelse når 
friområder F 9 – F 15 med gangstier og aktivitetsområde er opparbeidet, og når gang-
og sykkelveg til sentrum (ned til LHL), samt gangvegen langs Krokbekkvegen øst for 
felt B2 ned til Krokbekkvegen er tilfredsstillende opparbeidet.

b) 
Før boliger tas i bruk skal tilhørende tekniske anlegg som kjøreveger, gangveger og 
fortau som vist på plankartet, være opparbeidet til tilfredsstillende standart.  Dette skal 
sikres i utbyggingsavtaler.

c) 
Før boliger tas i bruk skal vannforsyning, avløp, slokkevann med nødvendig kapasitet, 
samt samfunnstjenester som el. forsyning og telekommunikasjon være etablert. Dette 
sikres i Kommunalteknisk plan.

d) 
Fram til feltene B20 – B25 åpnes i henhold til pkt. a) skal jord- og skoglov gjelde 
innen de ulike utbyggingsområdene, og skogsbilveg til bakenforliggende områder 
stenges med låsbar bom. Etablering og drift av bommen avklares mellom kommunen, 
grunneier og utbygger. Ved fullt utbygd boligområde plasseres bom i plangrense 
mellom reguleringsområdet og LNF-R område.

e)
Alle tekniske planer for opparbeidelser skal godkjennes av Målselv kommune.

GENERELLE BESTEMMELSER:

a)
Dersom det i forbindelse med arbeider innenfor planområdet kommer frem levninger, 
gjenstander eller andre spor fra tidligere tider, må arbeidet stanses umiddelbart og 
melding gis til kulturminne-myndighetene, jfr. kulturminnelovens § 8.  Arbeidet kan 
først gjenopptas etter at kulturminne-myndighetene har gitt sitt samtykke.

b)
Alle bygg og anlegg skal utformes slik at tilgjengeligheten for funksjonshemmede på 
en tilfredsstillende måte blir ivaretatt etter prinsipper om best mulig tilgjengelighet for 
alle.

c)
Det er registrert høye verdier av radongass i denne delen av kommunen. Det må 
iverksettes tiltak i henhold til Teknisk forskrift for skjerming mot gassen. Disse 
tiltakene (tiltak eller måling) må dokumenteres i byggesøknad.
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d)
Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er godkjent, kan det 
ikke gjennomføres privatrettslige avtaler som er i strid med planen eller dens 
bestemmelser.

e)
Eventuell bruk av tårnkraner innenfor planområdet skal sendes Avinor for 
radioteknisk godkjenning. Tiltakshaver må lage en beskrivelse av byggeprosessen,
herunder bruk av tårnkraner. Beskrivelsen må vise endelig størrelse og plassering av 
tårnkranene. Det må foreligge positiv radioteknisk vurdering av byggeprosessen før 
det kan gis rammetillatelse av kommunen.


