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Plan ID: 2020002  REGULERINGSPLAN FOR ET OMRADE  

VEDMASKEVARREVEIEN OG NY TANA BRU BARNEHAGE 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

Dato: 15.12.2020 

Formålet med reguleringsendringen og bestemmelsene som tilhører denne er følgende: 

- Å fremskaffe nødvendig tomteareal for bygging av ny barnehage i Tanabru. 

- Å sikre areal til friområde med allmenn bruk i område benevnt o_BAA. 

-  Å sikre gang- og sykkelvei til skole/ idrettshall gjennom arealet o_BAA. 

1. GENERELT 

1.1 Det regulerte omradet er vist på planen med regulerings grense på plankartet. 

1.2 Planområdet, som er beskrevet i planen, er inndelt i følgende formål: 

Bebyggelse og anlegg:   

o_BOP1 Offentlig privat tjenesteyting- institusjon 

o_BOP2 Offentlig privat tjenesteyting- barnehage 

o_BOP2 Offentlig privat tjenesteyting 

o_BAA Angitt bygge- og anleggsformål med andre angitte 

hovedformål 

o_BST Skiløypetrase 

1.3 Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som 

viser eldre aktivitet, må arbeidet stanses og melding sendes 

kulturminnemyndighetene i Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune 

omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 



 

Tana kommune 

Plan ID: 2020002   

  2 av 4 

 

2. FELLES BESTEMMELSER 

2.1 Ved byggemelding skal det utarbeides situasjonsplan. Situasjonsplanen skal vise intern 

atkomst og løsning for parkering, avsatt plass for snødeponi (jf. §2.4 og 3.9), drop off- 

sone i fb.m. barnehagen jf. §3.4) og plassering av uthus. 

2.2 Det må etableres dreneringsløsning for overvann eller overflatebaserte 

overvannsløsninger som skal godkjennes av kommunen. 

2.3 Snødeponi for ev. parkeringsplass på o_BOP3 løses nord for parkeringen for å 

unngå at avkjøring fra Maskevarreveien blir uoversiktlig. 

2.4 Den ubebygde delen av tomta skal holdes i en stand som egner seg til 

allmenn bruk som friområde, og som ikke virker skjemmende for omgivelsene. 

2.5 Ved utbygging skal det legges vekt på a bevare mest mulig av eksisterende 

terrengform og vegetasjon. All utbygging skal tilpasses terrenget på en ensartet og 

harmonisk måte, og arealer som er berørt av utbyggingen skal tilsåes.  

  

2.6 Det skal sikres god tilgjengelighet for alle, herunder bevegelseshemmede, 

orienteringshemmede og miljøhemmede. Bygg og uteområder skal utformes i tråd 

med TEK17- krav om universell utforming slik at de kan brukes på like vilkår av så 

stor del av brukere som mulig. 

2.7 Ved søknad om rammetillatelse skal det dokumenteres og vedlegges godkjente 

løsninger på kraftforsyning. 

3. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING 

3.1 Gjelder byggeområder o_BOP1, o_BOP2 og o_BOP3.  

3.1.1 o_BOP1 er bebygd med et eksisterende bygg, Voksenpsykiatrisk poliklinikk VPP.  

3.1.2 o_BOP2 er avsatt for ny barnehage inkl. parkering.  

3.1.22  Eksisterende avkjøringsvei fra Maskevarreveien til VPP inngår i formålsområdet og  

 bruken som adkomstvei videreføres. Adkomst til barnehagen og felles parkerings- 

 plass løses fra denne veien. Atkomst er vist med atkomstpiler på plankartet, men at  

 eksakt plassering og utforming skal avklares ifm. byggesøknaden. 

3.1.3 o_BOP3 er avsatt for mulig fremtidig bebyggelse inkl. parkering.  

3.2 Bebyggelse skal oppføres innenfor byggegrense som angitt i plankart.  

 Ved fastsetting av byggets plassering skal det tas hensyn til naturlig terrengform, 

vegetasjon, solforhold, beherskende vindretning samt ensartet og harmonisk tilpasning 

til nabobebyggelse.  
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3.3 Tillatt bebygd areal (BYA) i byggeområdet skal ikke overstige 30%, beregnet etter NS 

3940. 

3.4 Bygningen kan oppføres inntil 2 etasjer. Gesimshøyde skal være maks. 9,0 m. 

Byggene skal ha saltak, pulttak eller tilsvarende skrå takflater.  

3.5 Det skal oppføres parkering og dropp off- sone i fb.m. Barnehagen. 

3.6 Plassering av gjerde/ skjermvegg rundt utearealet til barnehagen samt 

bygningskonstruksjoner som skjerm mot naboer i sør, gnr./ bnr. 13/281, oppføres  

 i tråd uteroms planen som følger rammesøknad. 

3.7 Uthus og lignende skal oppføres i 1 etasje.  

3.8 Snø deponi løses innenfor eiendomsgrensen. 

4. KOMBINERT FORMÅL  

OMRÅDE FOR BEBYGGELSE KOMBINERT MED ANDRE HOVEDFORMÅL 

4.1 Gjelder område o_BAA. 

4.2  Planområdet benyttes til allmenn lek og rekreasjon- akebakke. Formålet skal 
tilrettelegge for mulig fremtidig offentlig eller privat tjenesteyting.  

4.3 Mindre bygninger som naturlig hører til i friområdet og installasjoner for el- og 
kraftfordeling og lignende tillates satt opp i området. Ny bebyggelse eller anlegg skal 
ikke etableres på bekostning av akebakken som funksjon i området. 

4.4  Tillatt bebygd areal (BYA) i området skal ikke overstige 30%, beregnet etter NS 3940. 
Bygningen kan oppføres inntil 2 etasjer. Gesimshøyde skal være maks. 9,0 m. 

4.5  Gang- og sykkelvei gjennom planområdet til Barne- og ungdomsskole med idretts- og 
svømmehall skal videreføres som viktig forbindelsesåre for myke trafikanter. Det tillates 
tiltak i fb.m. møblering og belysning som naturlig hører til langs veien. 

5. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

SKILØYPETRASE 

5.1 Gjelder område o_BST. 

5.2  Området skal benyttes til skiløype. 

5.3  Bygninger tillates ikke satt opp i området. Unntak kan gjøres når det gjelder 
installasjoner for el- og kraftfordeling og lignende.  
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6. REKKEFØLGE 
 

6.1 Før byggetillatelse for oppføring av bygg gis skal det fremlegges utomhusplan som 
viser beplanting, materialbruk, møblering og belysning av uterom.  

6.2 Opparbeiding av offentlig trafikkområde, parkering og friområde i samsvar med 
utomhusplanen skal være ferdigstilt før barnehagen tas i bruk. 

 
6.3  Før byggetillatelse for oppføring av bygg gis, skal det fastsettes kotehøyde for 

grunnmur og takmøne/ bygningshøyde for de enkelte byggene.


