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GENERELLE FORHOLD:

Bestemmelsene gjelder for planlagt område av eiendommene og som er vist med plangrense 
mot eiendommene:
Mot vest eiendommen 89/28, mot øst eiendommene 89/63 og 89/48 og sjøen mot syd.

Det totale areal av eiendommens regulerte planområde utgjør 12638 m2 og  omfatter 
følgende reguleringsformål:

Pbl § 25 1. ledd nr 1 -   Byggeområder Rorbuer.
Pbl § 25 1. ledd nr 6 -   Spesialområder.
Pbl § 25 1. ledd nr 7.  -  Fellesområder.

1.  BYGGEOMRÅDER (PBL §25 1. ledd nr 1)

Byggeområder. Rorbuer.
På byggeområder merket rorbuer kan det oppføres rorbuer der form og fargevalg i størst 
mulig utstrekning tilpasses den eksisterende bebyggelsen. Det tillates bygninger i to etasjer.
Byggegrensen for bygninger, gjerder eller mur fastsettes i bebyggelsesplanen.

Byggeområder. Rorbuer på molo.
På byggeområder merket rorbuer på molo kan det anlegges molo i sjø der rorbuer kan 
plasseres på molo. Det skal oppføres rorbuer der form og fargevalg i størst mulig utstrekning 
tilpasses den eksisterende bebyggelsen. Det tillates bygninger i to etasjer.
Her tillates videre bygging av plattinger og gangbaner i treverk.

Boligformål.
Eksisterende boligtomt innenfor planområdet.

Utvidelse av bevertningsdel med overnatting.
Område for planlagt utvidelse av bevertningsdel med overnatting.

Allmennyttige formål.
Områder der det kan etableres byggverk til allmennyttige formål. Eksempel felles 
sittegrupper, grillplass, brygge, gangstier eller annet byggverk til allmennyttig formål.

Offentlig bebyggelse. Eksisterende fyrlykt.
Ny bebyggelse må avklares i forhold til kystverkets navigasjonsinstallasjon før 
byggearbeidene starter.



6.  SPESIALOMRÅDER (PBL 25 1. ledd nr 6)

Eksisterende bolighus. Bygning for bevaring.
Eksisterende bolighus skal bevares.

Eksisterende bevertningsdel med overnatting. Bygning for bevaring.
Eksisterende bygning, bevertningsdel med overnatting, skal bevares.

Sjø / Havneområde.
Område i sjø og havneområde.

Molo over middel sjø.
Skrånenede steinfylling/molo over middel sjøvannstand. Deler av molo kan plankes og det 
kan fundamenteres og bygges gangbaner av treverk eller betong- og stålkonstruksjoner.

7. FELLESOMRÅDER (PBL 25 1. ledd nr 7)

Felles veg- og parkeringsområde.
Felles område for adkomst og biloppstillingsplasser.
Areal til snuplass, særlig i forbindelse med snørydding.

FELLESBESTEMMELSER:

Dersom det under arbeider i marken kommer frem gjenstander eller levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til Sametinget og Troms 
fylkeskommune, Kulturetaten. 

BEBYGGELSESPLAN:

Flatereguleringsplanen etterfølges av en bebyggelsesplan. Behandlingen av 
bebyggelsesplanen følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven, og skal godkjennes av 
formannskapet i Balsfjord kommune. 

Planbestemmelser utarbeidet av:
Vidar Hauglid
Planlegger


