Vadsø kommune

”På høyde med tiden”

KOMMUNEPLAN 2012-2024
AREALDELEN

BESTEMMELSER

21.05.2012

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel for Vadsø kommune er fastsatt med
hjemmel i plan og bygningslovens §§11-9, 11-10 og 11-11.

1. Generelle bestemmelser (§11-9)
1.1

Plankrav

For områder avsatt til bebyggelse og anlegg etter § 11-7 nr.1 kan tiltak etter § 20-1
a), b), d) e), g), k), l) og m) ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan.
Det er krav om områdereguleringsplan etter § 12-2 for:
-

Områdene avsatt til boligbebyggelse Fossen øst

Hjemmel: § 11-9 nr.1
1.2

Unntak fra plankrav

Innenfor områder satt av til bebyggelse og anlegg og LNFR åpnet for spredt boligog hyttebebyggelse er oppføring av mindre tilbygg og påbygg til eksisterende enhet
med inntil 50 m2 BYA, og frittliggende boder/garasjer inntil 50 m2 BYA på bebygd
eiendom tillatt uten reguleringsplan.
Masseuttak med arealbehov under 1 daa eller høyde mindre enn 1,5 meter og
utvidelse av eksisterende tiltak slik at disse kriteriene ikke blir overskredet, er tillatt uten
reguleringsplan.
Det kan tillates oppført inntil 4 boliger på bebygd boligeiendom uten ytterligere
reguleringsplan der forholdene til adkomst, uteoppholdsareal, og øvrige deler av
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel kan ivaretas.
Hjemmel: § 11-10 nr.1
1.3

Forholdet mellom kommuneplanen og kommunedelplaner

Kommunedelplaner vedtatt før kommuneplanens arealdel (Kystsoneplanen for
Vadsø, kommunedelplan for RV 98 Hp 08/09 Vestre Jakobselv/Skittenelv) skal fortsatt
gjelde.
Hjemmel: § 11-6
1.4

Forholdet mellom kommuneplanen og eldre reguleringsplaner

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er vist på plankartet som egen
hensynssone etter § 11-8 f).
Hjemmel: § 11-6
1.5

Utbyggingsavtale

Det kan inngås utbyggingsavtale mellom kommunen og grunneier/utbygger for
gjennomføring av kommunal arealplan. For reguleringsplan som omfatter utbygging
av 5 eller flere boenheter eller utbygging av over 500 m² samlet bra vil
utbyggingsavtale være en forutsetning for gjennomføring.
Hjemmel: § 11-9 nr. 2 og § 17-2
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1.6

Rekkefølgekrav

Ved ny utbygging skal tekniske anlegg og viktige samfunnstjenester som vann- og
avløpsanlegg, energiforsyning, veinett, herunder anlegg for gående og syklende,
kollektivtransportanlegg, nødvendig skole- og barnehagetilbud, friområder og
leikeplasser være etabler før det kan gis brukstillatelse.
Utbyggingsrekkefølge for boliger i Fossen øst:
 Felt 1 (gnr 10 bnr 211, 279, 292, 320 og 597)
 Felt 2 (gnr 10 bnr 264, 278, 285, 290, 293, 294, 297, 298, 366, 402, 666)
 Felt 3 (gnr 8 bnr 278, 947, 1298 og del av gnr 10 bnr 571)
 Felt 4 (gnr 10 bnr 348, 351, 352, del av gnr 10 bnr 571og del av gnr 10 bnr 1/19)
Hjemmel: § 11-9 nr. 4
1.7

Behandling av overvann

Ny utbygging skal ikke medføre økt avrenning til vassdrag der det er flomproblemer.
Hjemmel: § 11-9 nr. 3
1.8

Krav til parkering

Der ikke annet framgår i reguleringsplan, samt for arealer som skal reguleres gjelder
følgende krav til parkering:
 Boenheter med bruksareal under 50 m², en parkeringsplass pr boenhet.
 Boenheter med bruksareal mellom 50 m² og 80 m², 1,5 parkeringsplasser pr
boenhet.
 Boenheter med bruksareal over 80 m², 2 parkeringsplasser pr boenhet.
Det skal det avsettes plass til 0,2 parkeringsplasser pr. boenhet til felles
gjesteparkering.
I byens sentrum skal det legges til rette for minimum en parkeringsplass pr. 50 m2
bruksareal på egen grunn eller i felles parkeringsanlegg. I de øvrige nærings- og
forretningsområdene skal det legges til rette for minimum en parkeringsplass pr 100
m² bruksareal.
Der ikke annet framgår i reguleringsplan skal det legges til rette for minimum 1,5
parkeringsplass pr hytteenhet.
Parkeringsplass i garasje/carport medregnes i parkeringskravet.
Hjemmel: § 11-9 nr. 5
1.9

Fritids- og turistformål

Det vil ikke være tillatt med oppføring av midlertidig utleiehytter eller oppstilling av
campingvogner i området avsatt til fritids- og turistformål.
Dyrkbar jord utenfor vist byggegrense må ikke disponeres slik at den ikke vil være
egnet til jordbruksproduksjon i framtida. Ved regulering skal det gjøres vedtak om at
jordlovens § 12 (deling av landbrukseiendom) fortsatt skal gjelde.
Det kan legges til rette for ulike aktiviteter tilknyttet formålet herunder midlertidige
konstruksjoner som lavvo, gapahuk, mv på areal utenfor vist byggegrense.
Hjemmel: § 11-9 nr. 5
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1.10

Grønnstruktur og lekeplasser

Nye boligområder skal planlegges med sammenhengende grønnstruktur.
Grønnstrukturen skal reguleres som offentlig formål (bestemmelse).
I områder for boliger skal det settes av egnede uteareal til leik og opphold for barn
og voksne. Områdene skal så langt som mulig være universelt utformet.
Hjemmel: § 11-9 nr. 6
1.11

Universell utforming

Prinsippene om universell utforming skal legges tilgrunn for planlegging, søknad om
tiltak og opparbeiding av bygg og anlegg inkludert adkomst og uteområder.
Hovedgangforbindelser i boligområder og andre gangforbindelser med offentlig
funksjon skal være trinnfrie og i utgangspunktet ha maksimal stigning 1:12.
Gangvegnettet kan suppleres med brattere snarveger, trapper mv.
Hjemmel: § 11-9 nr. 5
1.12

Kulturminner

Ved tiltak som ikke omfattes av reguleringsplan skal det foreligge samtykke fra
kulturminnemyndighetene (Finnmark fylkeskommune og Sametinget) før tiltaket kan
settes i verk jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8.
Masseuttak (bygdeuttak) som ikke krever reguleringsplan jf. pkt. 1.2 skal avklares i
forhold til kulturminner før de tas i bruk eller utvides.
For Makkenes, Skallelv og Vestre Jakobselv skal retningslinjer til hensynssone for
verneverdig bebyggelse og bygningsmiljø legges til grunn for behandling av tiltak jf
pkt. 4.2.
Hjemmel: § 11-9 nr. 7 og 8
1.13

Samiske interesser

Hensynet til lokal, samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv skal utredes og sikres
ved planlegging av nye utbyggingstiltak.
Hjemmel: § 11-9 nr. 7 og 8
1.14

Hensyn til estetikk og eksisterende bygningsmiljø

All ny bebyggelse skal gis en arkitektonisk god utforming. I områder med tilpasset
tradisjon og/eller eksisterende bebyggelse mht material- og fargebruk, stiluttrykk,
vindussetting, samt tilpasses landskapet den inngår i.
Hjemmel: § 11-9 nr. 7 og 8
1.15

Flom, ras

For nye byggeområder langs vassdrag må sikkerhet mot flom dokumenteres. Det
tillates ikke bygging av boliger, større offentlige bygg og viktig infrastruktur lavere enn
høyden for en forventet 200-årsflom, med sikkerhetssone på 0,4 m.
I tilknytning til reguleringsplaner eller søknad om byggetiltak i områder registrert som
faresone for skred / ras må, det utarbeides detaljerte faresonekart for å avklare
farenivået.
Hjemmel: § 11-9 nr. 8
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Bestemmelser til landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift
(§11-11)
I områder satt av til landbruks, natur- og friluftsområder det tillatt å oppføre
bygninger eller tiltak som er nødvendig for drift av næringsmessig landbruk og
reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
1.16

Landbrukstiltak i 100-metersbeltet mot sjø

Innenfor 100-metersbeltet fra sjø er det tillatt med nødvendige bygninger,
landbruksgjerde, leskur eller andre tiltak som er nødvendige for landbruk, reindrift,
fiske, fangst og akvakultur.
Hjemmel: § 11-11 nr. 4 jf. § 1-8.
1.17

Spredt bolig og fritidsbebyggelse

Innenfor områder avsatt til nye områder for spredt bolig-, erverv og fritidsbebyggelse
kan det oppføres nye boliger og hytter når dette er i samsvar med omfang og
lokaliseringskriteriene i denne bestemmelsen. Utbygging av bolig og
fritidsbebyggelse kan bare tillates dersom den ikke kommer i konflikt med viktige
hensyn knyttet til landbruk, natur- og kulturmiljø og friluftsinteresser og har
tilfredsstillende adkomstforhold.
I reguleringsplan for ny fritidsbebyggelse skal del vises adkomst for bil til den enkelte
hytte. I uregulerte områder skal biladkomst til hytte avklares gjennom søknad.
Lokaliseringskriterier
For spredt bolig og hyttebygging i områder satt av til dette formålet gjelder følgende
lokaliseringskriterier:
− Bebyggelse skal lokaliseres utenfor dyrka jord. Med dyrka jord forstås fulldyrka
og overflatedyrka jord fra AR-5 kart.
− Bebyggelse skal lokaliseres utenfor områder med kartlagte naturtyper med
verdi A og B slik disse framkommer i naturbase på søknadstidspunktet.
− Bebyggelse skal lokaliseres utenfor nasjonalt viktige naturlandskap.
− Bebyggelse skal ikke oppføres nærmere enn 100 meter til Vestre Jakobselv
som er et varig verna vassdrag.
Tomt til spredt bolig og fritidsbebyggelse skal ikke fradeles i et belte på 50 meter fra
strandlinjen til vann, åpne bekker og tjern. Bebyggelse på allerede fradelt eiendom
skal uansett ikke oppføres i et belte på 50 meter fra strandlinjen til større bekker med
vannføring hele året, elver og vann.
Spredt bolig og fritidsbebyggelse i område Tomaselv-Paddeby (B1)
Det kan oppføres spredt bolig- og fritidsbebyggelse i område B1 Tomaselv-Paddeby
med inntil 34 nye boliger/hytter. Eiendommer som kan bebygges er vist i tabell på
side 5.
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Eiendom
Tomaselv- Bergelva
7/65
7/55
7/105
7/1 Laksebybukt
7/104
7/71
7/51
7/62
7/67
Andersbynesset- Paddebybukta
7/19
7/28
7/34
7/52
7/89
Vest for 7/1 F30
Mellom 7/1 F44 og 7/1 F48
Øst for 7/127
7/86
7/18
7/3
7/33
7/83
7/85
7/1 vest for Lomakaneset
7/82
7/26
7/1 F35
7/56
7/145
7/1 Fugleberg
7/50
7/41
7/57
7/2

Min. avstand til sjø, jfr. plb § 11-9
30 m
30 m
30 m
30 m
30m
30 m
30m
30 m
30 m
30m
30m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30 m
30m

Ant.
bygni
nger
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bebyggelsen skal ha en form, struktur, størrelse og plassering som harmonerer med
kulturlandskapet, naturgitte forhold på stedet, og den tradisjonelle bebyggelsen og
dens plassering i området der den skal oppføres.

5

For utbygging som innebærer at det oppstår gruppebebyggelse med flere enn 7
enheter hvor innbyrdes avstand ikke overstiger 100 meter, kan utbygging ikke finne
sted før det foreligger reguleringsplan.
Det skal etableres trafikksikre avkjørsler. All parkering skal legges i god avstand fra vei.
Spredt fritidsbebyggelse i øvrige områder (H1, H7, H8)
Det kan oppføres spredt fritidsbebyggelse i følgende områder:
Område

Maksimalt antall nye hytter

H1 Jakobselv dalen, vest utvidelse

40

H7 Jakobselv dalen, vest

5

H8 Jakobselv dalen, øst

5

Før det tillates utbygging av hytter i område H1, H7 og H8 skal det foreligge godkjent
detaljreguleringsplan.
Bygninger skal lokaliseres slik at de følger landskapets form og topografi og utformes
slik at karakterdannende terrengformer og vegetasjon bevares. Landskapselementer
som bekker, kantvegetasjon og viktige landskapsformer skal søkes bevart.
Utearealene tillates ikke inngjerdet.
På hver tomt tillates det oppført en fritidsbolig på totalt 100 m² BYA. Maksimal
gesimshøyde settes til 3,3 m. maksimal mønehøyde 5,5 meter, begge målt fra topp
grunnmur/pilar. Sokkelhøyde skal normalt ikke overskride 0,5 m over terreng for hytte
og 0,3 m for uthus. Terrasser skal ikke ha større bebygd areal enn 50 m² og de skal
avtrappes i forhold til eksisterende terreng. Synlige pilarer skal ikke overstige 1,5 m.
I tillegg tillates det oppført inntil 2 uisolerte uthus på til sammen 20 m² BYA. Uthusene
skal plasseres slik at de danner et uterom og plasseres innenfor en avstand på 30 m.
Maksimal gesimshøyde for uthus er 2,3 m.
Terrenginngrep som utgraving eller oppfylling tillates kun dersom spesielle forhold
tilsier det. Tak skal utføres som saltak med helling mellom 18o og 30o og skal primært
tekkes med papp, skifer, torv eller tre. Det tillates ikke benyttet tak av metallplater
eller glasert takstein, med unntak for matte plater med belegg av knust stein.
Uthustak skal ha samme form og helling som hyttetaket, og mønet enten være
parallelt eller danne rett vinkel med mønet på hovedbygning. Fargevalg må
underordne seg naturpreget i området. Dersom utvendig treverk skal behandles skal
det benyttes tjære eller beis/maling av jordfarger i mørke nyanser.
Eksisterende bygningskropper kan fornyes innenfor reglene for ny bebyggelse. De
skal gis en ren form, dimensjon, detaljering og materialbruk som gir et estetisk godt
samspill med eksisterende bygg og tilgrenset bebyggelse.
Snitt/profil som viser byggets plassering i forhold til terrenget med høyde overbakken,
skal følge byggesøknaden.
Økt sanitærteknisk standard med innlegg av vann vil kreve godkjent utslippssøknad
etter gjeldende regelverk.
Hjemmel: § 11-11 nr. 2
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2. Byggegrenser langs sjø (§1-8 og § 11-9)
Tiltak etter § 1-6 1. ledd bortsett fra fasadeendringer kan, dersom annet ikke er angitt
i reguleringsplan, ikke settes i verk nærmere sjøen enn følgende avstander fra
strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann:


Område for bebyggelse og anlegg 3 meter.



Spredt hytte- og boligbebyggelse i LNFR-områder:
o
o
o
o
o
o
o
o

Krampenes 50 meter
Golnes 25 meter
Salttjern 25 meter
Høvikbukta 25 meter
Laksebybukta 30 meter
Andersbybukta 50 meter
Andersbyneset-Makkaleira-Lomkaneset-Paddebybukta 30 meter
Torvhaugen 25 meter

Hjemmel: § 11-9 nr. 5

3. Hensynssoner (§11-8)
3.1

Sikrings-, støy og faresoner (§11-8 a)

Gul støysone rundt Vadsø lufthavn (H220)
Innenfor gul støysone, hensynsone H220, kan ny støyfølsom bebyggelse vurderes
dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.
Ved søknad om tillatelse etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 20-2 for tiltak på
bolig innenfor hensynssone H220, skal det utarbeides rapport med bygningstegninger
og utomhusplan som viser støyavskjerming i henhold til teknisk forskrift. Nødvendige
støyreduserende tiltak skal være gjennomført før ferdigattest kan gis.
Andre sikringssoner, høyderestriksjon omkring Vadsø lufthavn (H190)
Innenfor hensynssone H190 gjelder de høyderestriksjoner som er angitt med koter på
restriksjonsplanen, Avinors tegning ENVD-P-08 datert 2012.2011. For områder mellom
de viste kotene skal høyderestriksjonen beregnes gjennom interpolasjon. Innenfor
restriksjonsområdet kan det ikke etableres hinder (bygninger, vegetasjon, anlegg
eller andre innretninger) som overstiger høyderestriksjonene som angitt på
plankartet. Vegetasjon skal holdes under hinderflatene, og nødvendig fjerning av
vegetasjon vil bli gjennomført av Avinor.
Vadsø by er belagt med høyderestriksjoner med hjemmel i kap. 10 i Forskrift om
utforming av store flyplasser, BSL E 3-2, datert 06.07.2006. Forskriften er hjemlet i
Luftfartsloven § 7-1.
Den østlige delen av byen frem til Statens Hus er belagt med en horisontalflate som
ligger 45 meter over rullebanen, dvs. 84 meter over havet.
Fra Statens Hus og vestover til krysset mellom E75 og 326-Finnmarksveien ligger det en
konisk flate stigende jevnt fra 84 meter over havet ved Statens Hus til 144 meter over
havet ved nevnte vegkryss.
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Mesteparten av Vadsøya ligger under innflygingsflaten til Vadsø lufthavn fra vest, til
bane 08. Innflygingsflaten øst på Vadsøya ved Kokkeneset ligger på 97 meter over
havet, og stiger vestover til Hysebukta, der den ligger på 145 meter over havet.
Alle nye reguleringsplaner innenfor hensynsone H190 i medhold av restriksjonsplanen,
skal innarbeide høyderestriksjonene på reguleringsplanene som bestemmelse eller
hensynssone. Alternativt må det i nye reguleringsplaner angis maksimalt tillatt
gesimshøyde på bygninger og anlegg som ikke skal overstige høyderestriksjonene i
restriksjonsplanen.

Byggerestriksjoner rundt navigasjonsinstrumenter og villedende belysning ved Vadsø
lufthavn
Alle nye bygninger og anlegg innenfor områder med byggerestriksjoner rundt
navigasjonsinstrumenter ved Vadsø lufthavn vist på Avinors tegning ENVD-P-09 datert
2012.2011, skal håndteres etter egen vedlagt saksbehandlingsrutine.
Avinor skal høres i forbindelse med søknad om tiltak som endrer lyssettingen rundt
lufthavnen og som kan ha innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken.
Sikringssone drikkevann (H110)
Byvannet, Sudivannet og Svanevannet
All ferdsel som ikke er nødvendig for driften av vannverket er forbudt på vannet eller
isen. Fisking og bading er ikke tillatt. Motorisert ferdsel på vannet eller isen er ikke
tillatt. Organiserte stevner ved vannet er ikke tillatt. Gjødsling av vannet som
kulturtiltak for å bedre fiskeforekomster er ikke tillatt. Camping/ teltslaging er ikke
tillatt.
Storelva, Skallelv og Skjåbuselva
Ny bebyggelse tillates ikke. Deponering av avfall (søppel, slam, bark med mer)er ikke
tillatt. Alle former for jordbruk (nydyrking, husdyrhold) er ikke tillatt. Organisert beiting
tillates ikke. Bruk av plantevernmidler tillates ikke. Organisert leirslagning er ikke tillatt.
Avholdelse av store militære øvelser er ikke tillatt. De begrensinger som gjelder for sivil
aktivitet gjelder også for militære alternativer. Anleggelse av slakte/kalvingsplasser
for rein er ikke tillatt.
Faresone skred- og rasfare (H310)
I områder som omfattes av faresone skred og rasfare skal det ved regulering eller
ved søknad om byggetillatelse gjøres nødvendige undersøkelser for sikring mot
rasfare.
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3.2

Sone med særlige hensyn (§11-8 c)

Hensyn reindrift (H520)
o

Krampenes
Innenfor sonen skal aktiviteter og tiltak ta hensyn til reindriftens bruk av
samlegjerder.

Hensyn naturmiljø (H560)
o

Jakobselva
Det kan oppføres enkle bygg eller anlegg for allment friluftsliv i sonen ovenfor
laksekulpen. Flatehogst av skog innenfor sonen er i henhold til Vannressursloven
ikke tillatt.

Hensyn kulturmiljø (H570)
o

Makkenes, Skallelv og Jakobselv
Innenfor hensynssone kulturmiljø for Makkenes, Skallelv og Jakobselv forutsettes at
områdene reguleres, eller at tiltak jf. § 1-6 i plan- og bygningsloven forelegges
Finnmark fylkeskommune ved areal og kulturvernavdelingen for uttalelse.
Uttalelse er ikke nødvendig for mindre tiltak på bebygd eiendom (jf. § 20-2),
fasadeendring og bruksendring som ikke endrer bygningens karakter, mindre
frittliggende bygning og øvrige tiltak etter byggesaksforskriftens § 4-1 a), mindre
vesentlig endring eller reparasjon av tilbygg eller påbygg som ikke har vært en
del av det opprinnelige bygget, veranda eller levegg som ikke skjemmer byggets
kvalitet, eller tiltak etter § 20-1 f, h-m, § 20-2 og 20-3 b, c, d og f.

3.3

Båndleggingssoner (§11-8 d)

Båndlegging for regulering (H710)
o

Golfbane vestre Jakobselv.
Ved regulering skal det gjøres vedtak om at jordlovens §§ 9 og 12 fortsatt skal
gjelde (områdene skal kunne tilbakeføres til landbruk og eventuelle fradeling skal
godkjennes av landbruksmyndighetene).

Båndlegging etter Naturmangfoldloven (H720)
o

Varangerhalvhøya nasjonalpark, Ekkerøy, og Storelva er verneområder båndlagt
etter lov om forvaltning av naturens mangfold. Kibymyra vurderes vernet etter
Naturmangfoldloven.
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Planens navn

Stadfestet

1

Byplan

Vadsø byplan

30.12.1946

Ny

2

Byplan

11.08.1949

Ny

3

Byplan

Østre del av Oscarsgate og
Waraveien
Prestelvområdet

07.07.1965

Ny

4

Byplan

5

Regplan

6

Reg.plan

7

Reg.plan

8

Reg.plan

9

Reg.plan

10

A. Seppelæsgate m/ del av
Tanaveien
Omregulering av A.G.
Norvis gate
Vadsø sentralidrettsanlegg

Ny
22.04.1969

Endring

3

04.09.1971

Endring

1

22.02.1973

Ny

27.02.1973

Ny

31.10.1973

Ny

Reg. plan

Landhuselva- Fjellveien
nord m/ reg. endring
Vestre Jakobselv- Vest for
barnehjemmet
Øst for Fjellveien, nord for
Waraveien
Prestev nord

12.10.1973

Ny

11

Reg.plan

Kiby

27.05.1975

Ny

12

Reg.plan

30.01.1976

Endring

13

Reg.plan

Kong Haakons gate_
idrettsveien Omreg.
Prestelv vest I

13.05.1976

Ny

14

Reg.plan

13.05.1976

Ny

15

Reg.plan

Prestelv vest I (del av
Fjellheim)
Prestelv vest II

13.05.1976

Ny

16

Reg. plan

11.08.1976

Ny

17

Reg.plan

Kirkegårdsbakken/
Lilledalsveien, Vestre
Jakobselv
Vestre Jakobselv sentrum

17.02.1978

Ny

18

Reg.plan

Vadsø sentrum nord

17.02.1978

Endring

1

19

Reg.plan

21.06.1978

Endring

1

20

Disp.plan

Reguleringsendring i
Engstien
Hytteområde E- Aksla

29.11.1978

Ny

21

Disp.plan

29.11.1978

Ny

22

Disp.plan

10.05.1979

Ny

23

Reg.plan

HytteområdeFReingårdshamran
Hytteområde AJakobselvdalen vest- felt1
Vadsøya industriområde

14.05.1979

Ny

24

Reg.plan

Golnes

06.07.1979

Ny

25

Reg.plan

Fjellheim, Del av Prestelv

12.12.1979

Ny

10

Bør utgå

Plantype

Utgåtte planer

Plan
id

Erstattet av

Tegn.
Nr.

Oversikt vedtatte reguleringsplaner og
kommunedelplaner
Endring av tegn.nr

Vedlegg 1

11
10

17

26

Reg.plan

Vadsø sentrum syd

12.08.1980

Endring

27

Reg.plan

06.10.1980

Ny

28

Reg.plan

Jakobselvdalen- Nedre
Flintelv hytteområde
Jakobselvdalen- Østervann

06.10.1980

Ny

29

Reg.plan

Indre Krampenes

31.08.1983

Ny

30

Reg.plan

Område for ny Idrettshall

05.07.1984

Endring

1

31

Reg.plan

26.06.1986

Endring

1

32

Reg.plan

33

Reg.plan

Vadsø sentrum- Gang og
sykkelvei
Melkevarden/
Høvedsbakken
Område B6

15.10.1987

Ny

34

Reg.plan

Fjellheim- Endring Hermann
Dahls gate- Skiferveien

12.11.1987

Endring

25

35

Reg.plan

Kirkegårdsveien øst

03.03.1988

Endring

16

36

Reg.plan

02.06.1988

Endring

13

37

Reg.plan

Prestelv vest I- tomt for
menighetshus
Industriområde I1

38

Reg.plan

Stubben

08.12.1988

Endring

39

Reg.plan

Vadsø sentrum nordEndring Oscarsgate/
Hvistendahlsgate
Store Andersbyvann

06.04.1989

Endring

27.06.1989

Ny

Område B6- Tomt for
barnehage
Reguleringsplan for fortau
langs Rv. 98- ytrebyen
Fosseveien vest

20.02.1990

Endring

33

Endring

1

11.10.1991

Ny

Endring av reg.plan Prestelv
nord- Bjørkeveien
Komaghalsen Avfallsplass

19.03.1992

Endring

08.10.1993

Ny

28.04.1994

Endring

1

30.06.1994

Endring

13

16.06.1996

Endring

33

28.11.1996

Endring

26

18.06.1905

Ny

30.03.2000

Endring

19.06.2002

Ny

Endring av reg.planen for
Midtbyen sør- Ørtangen
Kvartal F22/F26
Skallhalsen vindpark

16.12.2004

Endring

12.05.2005

Ny

Turistanlegg Varanger
panorama

16.06.2005

Ny

Reg.plan

41

Reg.plan

42

Reg.plan

43

Reg.plan

44

Reg.plan

46

Reg.plan

47

Reg.plan

48

Reg.plan

49

Reg.plan

Vadsø sentrum- gang- og
sykkelvei- Havnegata 67
Reguleringsendring for
området Tueveien/
Myrullveien
Fossen skole

50

Reg.plan

Midtbyen sør- Ørtangen

52
53

Kom.delplan RV 98 Hp 08/09 Vestre
Jakobselv- Skittenelev
Reg.plan
Andreasbakken, Vestre
Jakobselv
Kom.delplan Kystsoneplan

54

Reg.plan

55

Reg.plan

56

Reg.plan

50 26

2

Ny

37
13
50

39

Endret
19.02.1990

40

51

26.06.1986 Endring/ny

1

11

3
46

16

50

57

Reg.plan

58

Reg.plan

59

Reg.plan

60

Reg.plan

Vadsø barne- og
ungdomssenter
Vadsø lufthavn

19.10.2006

Endring

1

08.02.2007

Endring

11

Reguleringsplan for et
område i Sanddalen
ReguleringsendringUtvidelse Vadsø kirkegård

11.06.2009

Ny

11.11.2010

Endring

12

18

