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FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DELER AV 
EIENDOMMEN 123/12 OG ”TINDEVANGEN 
UNGDOMSHUS”, SVENSBY

Planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser

Reguleringsområdet ligger i Lyngen kommune ca. 1 km sør for Svensby fergekai. 
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1.0 Bakgrunn og planstatus

Grunneier av eiendommen 123/12 har ovenfor Lyngen kommune signalisert at deler av 
eiendommen ønskes planlagt til boligfelt. Melding om igangsetting skjedde allerede i mars 
2006, men planforslaget legges først nå ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanen er i stor grad i tråd med kommuneplanens arealdel. I reguleringsarbeidet 
ble det vurdert om området nedenfor riksvegen skulle reguleres til småbåthavn. 
Grunnundersøkelser viste imidlertid at grunnforholdene ikke var egnet og planlagt 
småbåthavn ble tatt ut av planen.

Fig. 1 – Usnitt av gjeldene arealdel 2005 – 2017. Reguleringsområdet 
er markert med rød stiplet linje.

2.0 Eksisterende situasjon

Fig. 2 – Foto av reguleringsområdet
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2.1 Planens avgrensing, topografi, utsikts - og solforhold.

Reguleringsområdet grenser mot riksveg 91 og sjø i vest, mot dyrka mark i nord, mot utmark i 
øst og mot privat veg i sør. 

Området er vestvendt og terrenget skråner forholdsvis bratt mot riksvegen. Av bildene synes 
det som grunnen består av fjell under et tynt lag av lyng og matjord. Dette er ikke like synlig i 
nordlige del av området og det må foretas grunnundersøkelser før bygging tillates. 

En liten bekk renner gjennom området. Området har meget gode utsikts- og solforhold. Mest 
sjenerende vind kommer fra vestlig og nordlig retning.  

2.2 Eksisterende bebyggelse, vann- og avløp.

I sørlige del av reguleringsområdet eksisterer et ungdomshus og et ballfelt. Eksisterende 
avkjørsel vil opprettholdes (og utbedres).

Det er ikke offentlig vann- og avløpsnett i området. 
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3.0 Planforslag

Fig. 3 – Illustrasjon av framtidig utbygging (manipulert skråbilde)

Planens hovedhensikt er å tilrettelegge for boligbebyggelse. I reguleringsområdet inngår i 
tillegg ungdomshus og lek/grøntanlegg.

3.1 Atkomstforhold.

Atkomst til området er regulert på samme sted som dagens avkjørsel. ”Tindevangen 
ungdomshus” vil få sin avkjørsel mot ny boligveg og ikke direkte ut mot riksvegen som i dag 
(se fig. 3).  

På grunn av det skrånende terrenget, vegetasjonen og bekken, er det en stor utfordring å 
oppnå gode atkomstforhold i området. Den nye boligvegen må legges i en ”tung” skjæring de 
første 60-70 metrene for å oppnå tilfredsstillende stigningsforhold. Illustrasjonen viser at 
skjæringskanten kan såes til, men det vil sannsynligvis være behov for å anlegge en steinmur i 
den første venstrekurven av boligvegen. Dette må vurderes nærmere når vegen skal 
detaljtegnes før utbygging.

I dag er det 60-sone fra Svensby fergekai og til det nye boligfeltet. Vi tilrår at 60-sonen 
forlenges med ca. 300 m mot sør (forbi boligfeltet). Frisiktslinjene i planforslaget er beregnet 
med utgangspunkt i at fartsgrensen er 60 km/t.

Småbåthavn/naustområde utgår av planforslaget

Gangveg og busslomme
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3.2 Boliger (B1-B2).

Det er tilrettelagt for tradisjonell småhusbebyggelse med plass til 5 boliger. Området kan 
utvides i nordlig og østlig retning ved behov. Tomtene er forholdsvis store (fra 1,2 da til rundt 
1,5 da). 

De nederste boligene kan oppføres i 1 etasje (felt ”B1”), de øverste i 1,5 etasjer (felt ”B2”). 

3.3 Allmennyttig formål – ungdomshus (A1).

Ungdomshuset eksisterer i dag og inngår i planforslaget. Atkomsten er noe justert i forhold til 
dagens situasjon. Det tilrås at atkomstvegen ikke flater ut før på eiendommens sørlige del pga. 
stigningsforholdene.  Parkeringsplassen kan utvides noe i sørlig retning, men en del 
fyllingsmasser er nødvendig.

3.4 Felles grøntanlegg og lekeplass.

Grøntanleggene er først og fremst ment å framstå som vegetasjonsbelter. Disse er viktig å 
opprettholde som vindskjerming, men også for å samle opp driftesnø. Grøntanlegget nord for 
boligfeltet (G1) sikrer også passasje for vegtrase, slik at planforslaget kan utvides ved behov.

Eksisterende balløkke vil bli i den sentrale lekeplassen i området. Det bør legges en gangsti 
fra enden av boligvegen til lekeplassen (over bekken). Det kan legges flere og andre typer 
lekeapparater i tilknytning til balløkka.
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REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR 
DELER AV EIENDOMMEN 123/12 OG ”TINDEVANGEN UNGDOMSHUS”, 
DATERT 20. MAI 2010

Dato: 22.07.08
Dato for siste revisjon: 20.04.10
Dato for planutvalgets godkjenning 05.05.10
Dato for egengodkjenning: 18.06.10

I

I medhold av plan- og bygningslovens § 25 gjelder disse bestemmelsene for det området som 
på reguleringsplankartet, datert 20. april 2010, er avgrenset med plangrense.

II

Området innenfor plangrensen er avsatt til følgende formål:

BYGGEOMRÅDER (pbl § 25, 1. ledd nr. 1)
- Boligbebyggelse (B1 og B2)
- Allmennyttig formål (A1)

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (pbl § 25, 1. ledd nr. 3)
- Riksveg 91
- Kjøreveg (veg 1)

FELLESOMRÅDER (pbl § 25, 1. ledd nr. 7)
- Felles avkjørsel (FA1)
- Felles lekeplass (L1)
- Felles grøntanlegg (G1, G2 og G3)

III

Boliger (B1 og B2)

a) I områdene merket ”B1” og ”B2” tillates åpen småhusbebyggelse med tilhørende 
anlegg. 

b) I området merket ”B1” tillates 2 boliger, oppført i 1 etasje.
c) I området merket ”B2” tillates 3 boliger, oppført i opptil 2 etasjer.
d) Frittliggende garasjer skal tilpasses hovedhuset mht. materialbruk og farge.

Allmennyttig formål (A1)

a) I området merket ”A1” kan det oppføres ungdomshus med tilhørende anlegg. 
b) Bygningen tillates oppført i 2 etasjer og skal ha saltak som hovedform.
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Trafikkområder (Riksveg 91 og ”Veg 1”)

a) Trafikkområdet merket ”Riksveg 91” og ”Veg 1” og skal nyttes som kjøreveg.
b) Det skal ikke gis byggetillatelser før krysset er bygd i samsvar med de krav som 

fremkommer i Statens vegvesen vegnormal (håndbok 017 Veg- og gateutforming). 
c) Det skal ikke gis byggetillatelse i området før busslomma og passeringslomme på 

riksvegen er etablert.
d) Detaljtegninger av busslomme og passeringslomme skal oversendes statens vegvesen 

for kontroll og godkjenning.
e) Det må ikke igangsettes arbeid innenfor statens vegvesens eiendomsområde, før det er 

utarbeidet en opparbeidelsesavtale med statens vegvesen.  

Fellesområder (FA1, L1 og G1, -2 og -3) 

a) Felles avkjørsel, merket FA1, skal nyttes som atkomstveg for ungdomshuset.
b) Felles lekeareal for barn, merket L1, skal nyttes og vedlikeholdes av Tindevangen 

ungdomshus AL og beboerne i reguleringsområdet.
c) Felles grøntanlegg, merket ”G1”, ”G2” og ”G3” skal nyttes og vedlikeholdes av 

beboerne i reguleringsområdet.

IV

Dersom det under arbeid oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet i området, skal 
arbeidet stoppes og tiltakshaver skal straks gi en melding om dette til 
kulturvernmyndighetene.


