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§ 1. PLANOMRÅDET 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 
som på plankartet datert 18.06.2018, er avgrenset med reguleringsgrense.  Deler av gjeldende regulering 
for Nøysomheten fra 1974 erstattes av ny plan.  

 

 

§ 2. FORMÅL I PLANEN 

Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense og reguleres til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg                                  PBL § 12-5, nr.1 

Offentlig tjenesteyting  o_BOP 
Trafo, energianlegg      o_BE 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur                             PBL § 12-5, nr.2 

Kjøreveg  o_SKV 
Veg, adkomst   o_SV og f_SV 
Fortau  o_SF 
Annen veggrunn – grøntareal   o_SVT og f_SVT 

 
 
 
BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER                                                PBL § 12-7 

 
§ 3  FELLESBESTEMMELSER 
Bebyggelse skal utformes slik at det skapes god arkitektonisk helhetsvirkning i form og uttrykk og forhold 
til omgivelsene samt terreng. Grøfter, vegskjæringer og skråninger søkes beplantet eller behandlet på 
tiltalende måte. Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart der dette er mulig og hensiktsmessig. 
 
Dersom det under arbeidene dukker opp materiale av kulturhistorisk betydning, må arbeidet stanses og 
Troms Fylkeskommune og Sametinget varsles iht. Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 
Ved søknad om tiltak skal det i en kotesatt uteromsplan, redegjøres for hvordan universell utforming er 
ivaretatt i forhold til fremkommelighet og orienterbarhet. Uteromsplanen bør vises avstand og 
fremkommelighet til parkering, trinnfri adkomst, avfallshåndtering, aktivitetsarealer og utomhusarealer.  
Ved søknad om tiltak skal det utarbeides en situasjonsplan som viser adkomst, areal for sykkel- og 
bilparkering, hager- og uteoppholdsareal, stier, renovasjon, snøopplag m.v. og VA-plan.  
 
Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn i planarbeidet etter Plan- og bygningsloven og 
teknisk forskrift/TEK. Støy behandles og ivaretas iht. retningslinje T-1442.  
 
Trafikksikkerhet skal ivaretas på alle plan ved at gange- og parkeringsarealer formes og merkes samt 
skilles fra hverandre så langt mulig og hensiktsmessig. 
 
Utbyggingen skal skje trinnvis samtidig som deler av eksisterende anlegg skal være i bruk. Bygge- og 
anleggsperioder må planlegges og gjennomføres slik at bruk og tjenester som tilbys samt ferdsel innenfor 
anlegget sikres og ivaretas på en trygg måte.   
 
Frisiktsoner skal være fri for vegetasjon, utfyllinger, støttemurer og andre lignende sikthindrende 
gjenstander i en høyde på 0,5 m over bakkenivå. 
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§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG  

a) Offentlig tjenesteyting o_BOP 

• Innenfor område avsatt til tjenesteyting kan det oppføres bygninger og anlegg som er nødvendig 
for virksomhetenes behov. Heri omfattes helsesenter, sykehjem, omsorgsboliger/boliger med 
service og særskilt tilrettelegging og tilhørende parkering.  

 

• Utendørsarealene skal gis en parkmessig behandling. Interne veger og parkeringsplasser skal ha 
fast dekke. Nødvendig utfylling skal gis en visuell god utforming.  

 

• Bygningenes høyde skal ikke overstige byggehøyden som er angitt på kartet med unntak av 
eventuelle mindre takoppbygg, tekniske installasjoner, heishus, røykluke og lignende.  

 
b) Energianlegg - trafo 

Det tillates mindre justeringer av plasseringen av trafobygg for tilpasning til øvrige bygg på 87/50. 
Plasseringen avklares med Hålogaland Kraft i forhold til eksisterende nett og kabler i grunnen.  
 
 
 

§ 5 SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR 
Veganlegg, heri veger, avkjøringer, vendehammer m.v. skal opparbeides iht. vegnormal N100 og 
V121. Det tillates mindre justeringer i forhold til plassering av innkjøringer til 87/50 og 
vendehammer av hensyn til eksisterende bebyggelse og plassering av nye bygg på 87/50.  

 

a) Kjøreveg oˍSKV 1 og o_SKV2 
Utgjør offentlig kjøreveg, Nøysomheten. 
 

b) Veg o_SV1 og o_SV2  
Utgjør adkomst til helsesenteret og Ibestad sykehjem. 
 

c) Veg o_SV3 
Utgjør vendehammer i Nøysomheten, nordre sløyfe. 
 

d) Veg f_SV 4 
Utgjør felles adkomstveg til 88/10 og 88/76.  
 

e) Fortau oˍSF1 og o_SF2 
Utgjør fortau langs Nøysomheten.  
 

f) Annen veggrunn oˍSVT 1 - 6 
Utgjør veggrunn langs offentlig veg, Nøysomheten. Arealene utgjør skjæringer, grøfter, 
snøopplag og nødvendige tekniske installasjoner i tilknytning til vei. 
  

g) Annen veggrunn fˍSVT 7 - 8 
Utgjør veggrunn langs f_SV4. Arealene utgjør skjæringer, grøfter og snøopplag. 

 
 
 
§6  REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Fortau o_SF1 og o_SF2 skal være ferdigstilt når nytt sykehjem tas i bruk. 
 
  

______________ 


