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Detaljregulering 
Parkeringsplass for Vadsø 
helsesenter (Idrettsvegen) 
 

Arkivsak  
Arkivkode L12  
Nasjonal arealplanID 5405 2022002 
Vedtatt av kommunestyret   

Dato 10.08.22 Vadsø  

 

Bestemmelser og retningslinjer 
 

1. Planens intensjon 
 

Bestemmelser Retningslinjer 
Definisjon bestemmelser: 
Plankart og bestemmelser er rettslig bindende 
dokumenter. Det vil blant annet si at det ikke er 
anlegning til å ta i bruk, dele og/eller bebygge en 
eiendom på en annen måte enn det som er fastsatt på 
plankartet og i bestemmelsene. 

Definisjon retningslinjer 
Retningslinjene er ikke rettslig bindende, men av 
vegledende og informativ karakter De kan ikke alene 
brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak etter planen, 
men gir føringer for rettslige og planfaflige vurdering av 
plankart og bestemelser.  

Planens intensjon 
Hensikten med planen er å 
tilrettelegge for etablering av 
parkeringsplasser i tilknytning til 
Vadsø helsesenter og Vadsø bo- og 
omsorgssenter. 

 

2. Generelle bestemmelser 
2.1 Rekkefølge- og plankrav 

 
 

Bestemmelser Retningslinjer 

2.1.1 Terrenginngrep 
Bygge- og anleggsarbeider skal 
gjennomføres med minst mulig 
terrenginngrep og med hensyn til 
landskap og grøntarealer.  
 
Eksisterende overvannsgrøfter 
innenfor områder avsatt til annen 
veggrunn- grøntareal skal holdes 

 
 
 
 
 
 
Overvann 
Overvann kan ledes videre til grøft 
eller Prestelva.  
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åpne. 
2.1.5 Rammetillatelse 
Til søknad om rammetillatelse 
skal det foreligge: 

i. Situasjonsplan som viser 
utforming av 
parkeringsareal med 
adkomstveg, plassering av 
nødvendig belysning og 
nytt kotesattterreng.   

ii. Redegjørelse for hvordan 
universell utforming er 
ivaretatt.  

 

2.1.6  Igangsettingtillatelse 
Til søknad om 
igangsettingstillatelse skal det 
foreligge dokumentasjon på at 
lokalstabiliteten er tilfredsstillende 
og at ev. nødvendige tiltak vil bli 
gjennomført.  

 

2.1.6 Brukstillatelse/ferdigattest 
Før det gis brukstillatelse/ 
ferdigattest til parkeringsplasser 
skal følgende være etablert: 

i. Gangveg o_GG1. 
ii. Nødvendig belysning. 

 

 
2.3 Universell utforming 

 

Bestemmelser Retningslinjer 
 Alle anlegg skal så langt som mulig  
 utformes slik at tilgjengeligheten blir   
 ivaretatt etter prinsippet om best  
 mulig tilgjengelighet for alle.  

Vegledere: 
• MDs vegledere 
• T-1249 Planlegging for alle 
• T-1423 Handlingsprogram for 

Universell utforming 
 

Det vises også til vedtatt arealdel. 
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2.4 Kulturminner 
 

Bestemmelser Retningslinjer 

Skulle det under bygge- og 
anleggsarbeidet i marka komme fram 
gjenstander eller andre spor som 
indikerer eldre tids aktivitet i 
området, må arbeidet stanses 
omgående og melding sendes Troms 
og Finnmark fylkeskommune og 
Sametinget, jf. Lov av 9. Juni 1978 
nr. 50 om kulturminner 
(Kulturminneloven) § 8 andre ledd. 

Kulturminner og aktsomhetsplikt  
 

 

3. Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

 

Bestemmelser Retningslinjer 

3.1 Felles 
i. Alle samferdselsanlegg og all 

teknisk infrastruktur skal 
opparbeides i tråd med 
kommunal standard.  

ii. Det tillates etablering og 
vedlikehold av nødvendig 
kommunalteknisk og teknisk 
infrastruktur innenfor alle 
angitte formål så lenge dette er 
forenlig med formålet.  

iii. Det tillates fylling/skjæringer 
ifm. terrengopparbeiding 
innenfor alle formål med unntak 
av o_KV1. 

iv. Det tillates etablering av 
energianlegg innenfor alle formål 
med unntak av o_KV1. 

v. Det tillates etablert nødvendige 
kummer for tilgang til 
kommunalteknisk infrastruktur, 
annen teknisk infrastruktur og 
innenfor alle formål. Kummer 
som etableres innenfor o_KV1 
o_V1 og o_PP1 skal etableres 
med kjøresterkt lokk.  

vi. Det tillates etablert nødvendige 

  
 

 

 

Infrastruktur 
Gjelder all kommunalteknisk og 
annen teknisk infrastruktur, 
herunder; vann, avløp, overvann, , 
trafo, høy- og lavspentkabler, tele, 
fiber/IKT mm. 
 
 
 
 

  Energianlegg 
  Gjelder energibrønner,    
  fjernvarmeanlegg og ev.   
  andre aktuelle energianlegg. 
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kummer for tilgang til 
energianlegg innenfor alle formål 
med unntak av o_KV1. Kummer 
som etableres innenfor o_V1 og 
o_PP1 skal etableres med 
kjøresterkt lokk.  

vii. Fyllinger og skjæringer skal 
tilsås og beplantes eller 
behandles på annen tiltalende 
måte. 

viii. Det tillates ikke etablert 
hindringer som overstiger 
høydebegresningene i den til 
enhver tids gjeldende forskrift 
om utforming av små 
helikopterplasser. 

ix. Det tillates justering av 
formålsgrenser for alle formål 
ifm. detaljprosjektering. 

3.2 Veg 
i. Arealet o_V1 er avsatt til 

offentlig kjøreadkomst. 
ii. Veg skal utformes slik at det 

sikres planløs kryssing av 
o_GS1-2. 

 

3.2 Kjøreveg 
Arealet o_KV1 er avsatt til offentlig 
kjøreveg. 

 

3.3 Gang-/sykkelveg 
Arealet o_GS1 er avsatt til offentlig 
gang-/sykkelveg. 

 

3.4 Gangveg/gangareal/gågate 
Arealet o_GG1 er avsatt til offentlig 
gangveg. 

 

3.5 Annen veggrunn - tekniske 
anlegg 
Arealet o_AVT1 er avsatt til annen 
veggrunn - tekniske anlegg.  

 

3.6 Annen vegrunn - grøntareal 
i. Arealet o_AVT1-6 er avsatt til 

annen veggrunn - grøntareal. 
ii. Områdene tillates nyttet til 

fyllinger og skjæringer. 
iii. Nødvendig grøfteareal innenfor 

området tillates. 
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3.7 Parkering  
i. Området o_PP1 er avsatt til 

offentlig parkering. 

ii. Det tillates etablert inntil 50 
oppstillingsplasser for bil 
innenfor planområdet. 

iii. Etablering av ladepunkter 
tillates. 

3.7.1 Terrengbearbeiding 
i. Terreng tillates planert til 

C+31,0. Det tillates justeringer 
på +/- 1 meter ifm. 
prosjektering. 

ii. Fyllinger og skjæringer skal 
tilsås og beplantes eller 
behandles på annen tiltalende 
måte.  

3.7.2 Adkomst 
Parkeringsplasser har adkomst 
fra o_KV1 via o_V1.  

3.7.3 Utforming 
i. Parkeringsarealet skal 

opparbeides på en tiltalende 
måte med kantstein, skilting og 
med sikkerhet for gående- og 
syklende. 

ii. Parkeringsplasser skal 
oppmerkes.  

Parkering 
Parkeringsarealer skal etableres 
med tilstrekkelig terrengfall. 

 

4. Bestemmelser til 
hensynssoner/faresoner 

Bestemmelser Retningslinjer 

4.1 Frisiktsone 
Innenfor frisiktsonen tillates det 
ikke hindringer med høyde over 
0,5 meter.  
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