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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
Boligfeltene på eiendommene Lundberg og Sneve ved Storsteinnes inngår i reguleringsplan
fra 1983. Hensikten med planarbeidet er blant annet å omarbeide de arealene i planen som
fortsatt er ubebygd i tråd med økte krav i ny plan– og bygningslov.
2. FORMÅLET MED PLANEN
Planen skal imøtekomme etterspørselen etter boligtomter i kommunesenteret. Tomtene er
romslige og er tilpasset terrenget så langt det har latt seg gjøre. Vegsystemet er lagt etter og
tilpasset terrenget for å minimere stigningsforholdene.
Universell utforming (livsløpsstandard) skal legges til grunn for nye boliger og adkomst til
disse så langt det er mulig i forhold til blant annet naturgitte forutsetninger. Også for
lekeplassene hensyntar planen universell utforming.
Feltet forventes ikke bygd ut på få år, men vil erfaringsmessig ha en gradvis utbygging. Det er
derfor fastsatt rekkefølgebestemmelser for hvilke deler av feltet som skal bygges ut først.
Plankartet med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse er ment å gi klare og gode
rammebetingelser for den videre prosjekteringen av bebyggelsen med tilhørende funksjoner.

4. PLANSTATUS
Området omfattes i dag av reguleringsplan godkjent i 1983 og er regulert til boligformål.
5. EIERFORHOLD
Eiendommer innenfor planområdet:
48/4
48/94
48/149
48/167
48/155
48/170

John Erik Sneve
Balsfjord kommune
Kjell Ove Sunnstad/Carina Nysted Øverli
Alf Sindre Rognmo
Aud Irene Moen
Kjell Ove Sunnstad

6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
Planområdet ligger like nord for Storsteinnes sentrum og omfatter deler av eiendommene
Lundberg 48/94 og Sneve 48/4 m. fl. Planområde grenser mot eksisterende kommunalt
boligfelt, Lundberg-feltet.
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Terrenget mellom kote 20 og 80 er jevnt skrånende mot sørøst og er skogkledd med bjørk og
vier. Området har en god soleksponering i sektoren øst til sør og med vakker utsikt over
fjorden. Mot sørøst grenser området mot bebyggelsen i «Sneveveien».
7. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Det legges til rette for småhusbebyggelse på 38 nye tomter. Disse er relativt romslige og
tillates derfor bebygd med inntil 3 boenheter.
Ut fra landskapets topografi er tomtene egnet for bebyggelse med underetasje (sokkel) slik at
fasaden opptar noe av terrengfallet. Dette for å unngå skjemmende oppfyllinger.
Hovedveien i feltet er lagt med maksimal stigning 1 : 10. De øvrige veiene har mindre
stigninger.
Det er innpasset sandlekeplasser og kvartalslekeplass. Det er også tilrettelagt for vinterlek
med akebakke (Lek 3). Dette gir mulighet for ulike typer lek på ulike årstider. Lekeplassene
kan brukes av ulike aldersgrupper og gir mulighet for samhandling mellom barn, unge og
voksne. Lekeplassene skal opparbeides med universelt utformet adkomst.
Kjøreadkomsten er samlet i en hovedavkjørsel fra fylkesvei 858. Noe av den gamle
fylkesvegen benyttes som samleveg til feltet.
I avkjørselen inn til selve feltet ligger det vann – og avløpsledninger med tilstrekkelig
kapasitet og vanntrykk til å betjene de nye tomtene.
Utbygging av feltet forutsettes å skje trinnvis i takt med etterspørselen etter tomter, og etter
rekkefølgebestemmelsene i planen.
Det er gjort en ROS-vurdering av planområdet som følger planen.
8. LOV OM FORVALTNING AV NATURENS MANGFOLD
(NATURMANGFOLDLOVEN)
Loven har til formål å gi regler om bærekraftig bruk og vern av naturen.
I henhold til naturmangfoldsloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldsloven §§ 8-12 legges
til grunn som retningslinjer for utøving av offentlig myndighet.
§8: Kunnskapskravet – Kravet om kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold
til sakens karakter og omfang. Den kunnskap som foreligger skal vektlegges.
Følgende kunnskapskilder er kontrollert og vurdert som relevante for utbyggingen:
- Artsdatabanken – ingen funn i umiddebar nærhet, men artsobservasjoner i fjæra mot
Storsteinnes.
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-

Naturbase – Fjære nedenfor boligfeltet er registrert som en nasjonalt og regionalt
viktig naturtype. I tillegg ligger Sørkjosen RAMSAR-område litt lenger inn i bukten
ved Storsteinnes. Dette ligger på andre siden av Storsteinneset.
NGU Løsmassekart – Området består av forvitringsmateriale. Noe marin
strandavsetning i fjære.
Tromsatlas – ingen nye funn utover kilder som allerede er sjekket.

§9 Føre var prinsippet – Det skal vurderes om det kan foreligge sannsynlighet for
reell risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.
Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget vurderes det ikke som sannsynlig at tiltaket vil ha
utløse risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Naturtypen i fjæra
gjelder strandsonen for hele Storsteinnes. Økt befolkning vil bety økt bruk av fjæra, men
samtidig er dette et lite attraktivt fjæreområde da denne er langgrunn og ikke luktfri. Økt bruk
i betydningen bading, turgåing o.l vurderes ikke å ville gi alvorlig eller irreversibel skade.
Når det gjelder utslipp fra boligfeltet vil dette være tilknyttet lokalt avløpsnett, og dermed
være i sikre former.
§10Samlet belastning – Helhetsvurdering av hvilken samlet belastning et
økosystem vil bli, og er utsatt for, nå og i fremtiden.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok til å kunne ta stilling til tiltaket. I fremtiden vil
en nok se en utvikling av Storsteinnes som tettsted og et økende behov for boligområder.
Dette vil hele tiden måtte vurderes mot de verneområder som er i tilknytning til Storsteinnes.
Den samlet belastningen av et tettsted vil være betydelig i forhold til en tenkt helt uberørt
situasjon. Samtidig vil ikke utbyggingen i dette område i direkte grad påvirke
naturmangfoldet, da området allerede er til dels utbygd og det er snakk om en fortetting. Dette
vil også være å foretrekke i forhold til videre utvikling på Storsteinnes, at en fortetter heller
enn å ta i bruk nye områder til utbygging. Dette vil i minst grad ha negativ påvirkning av
naturmangfoldet.
§12 Miljøteknikker og lokalisering – For å unngå eller begrense skader på
naturmangfoldet skal de teknikker og driftsmetoder som gir best
samfunnsmessige resultater benyttes.
I denne sammenhengen foreligger det ikke behov for å begrense eller unngå skader på
naturmangfoldet.
Samlet sett vurderes dermed tiltaket ikke å ha betydningsfull negativ påvirkning av
naturmangfoldet på utbyggingsstedet eller i nærområdet.
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