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   I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende arealformål, 

med tilhørende bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningslovens § 12-7: 

FORMÅL 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5 nr. 1) 

1.1. Boligbebyggelse (1110) 

1.2. Forretning/kontor (1810) 

1.3. Forretning/tjenesteyting (1814) 

1.4. Vann- og avløpsanlegg (1540) 

1.5. Renovasjonsanlegg (1550) 

1.6. Lekeplass (1610) 

1.7. Nærmiljøanlegg (1440) 

 

2.   SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5 nr. 2) 

2.1. Kjøreveg (2011), fortau (2012), gatetun (2014) og gang-/sykkelveg (2015) 

2.2.      Vann- og avløpsnett (2140)  

 

3.  GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5 nr. 3) 

3.1.      Vegetasjonsskjerm (3060) 

3.2.      Naturområde (friområde på land ved sjø) (3020) 

 

4.  LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT (§ 12-5 

nr. 5) 

4.1.    Landbruksformål (5110) 
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II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 

området som er avgrenset på plankartet med reguleringsplangrense. Innenfor plangrensen 

skal bebyggelsen plasseres i forhold til veier, tomtegrenser og åpne arealer som vist på 

planen. 

 

1.   BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

a)   Utnyttelsesgrad 

 Bebygd areal innenfor byggefeltene B1-B11, F/I1-F/I2, F/T, F/K og B/F/K skal ikke 

overstige 40 % BYA.   

 

b)   Plassering 

 Bebyggelse utføres som frittliggende bygg og plasseres innenfor byggegrenser angitt 

på plankartet. 

 

c)   Utforming 

 Bygninger kan utformes med saltak, flatt-/eller pulttaksløsning. 

 

d)   Høyde 

 Den totale høyden for bebyggelse skal ikke overstige 8,5 meter målt over planert 

terreng. 

 

e)    Kvalitetskrav 

 Eksisterende terreng og vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. 

1.1. Boligbebyggelse B1 - B11 

a) Området skal benyttes til boligbebyggelse med tilhørende anlegg (garasje). Det 

skal i tillegg avsettes oppstillingsplass til minst to biler. 

b) Frittliggende garasje skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg og 

farge 

1.2. Forretning/kontor F/K 

a)  Området skal benyttes til forretninger- og/eller kontorvirksomhet 

1.3. Forretning/tjenesteyting F/T   

a) Området er satt av til bensinstasjon/forretning.  

b) Den ubebygde del av tomta tillates ikke benyttet til lagring.  

1.4. Vann- og avløpsanlegg 

a) Området er avsatt til kommunal renseanlegg for avløpsvann som er etablert under 

bakkenivå på stedet.  
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b) Vegareal rundt pumpetårn skal holdes fritt for gjenstander som kan hindre adkomst 

for vedlikehold av anlegg. Eventuelle installasjoner skal tilpasses områdets bruk. 

1.5. Renovasjonsanlegg 

a) Området skal benyttes til felles renovasjonsløsning. 

b) Eventuelle bygninger og installasjoner skal tilpasses områdets utforming og bruk. 

1.6. Lekeplass L1 

a) L1 skal kunne dekke behovet for nærlekeplass og kvartalslekeplass for 

bebyggelsen innenfor planområdet. Det skal etableres et fysisk skille mellom 

lekeplass for de minste og kvartalslekeplass.  

b) Det skal utarbeides plan i M=1:200 for området. Lekeplassen skal være universelt 

utformet. Plan skal være godkjent av kommunen før opparbeidelsen igangsettes. 

 

1.7. Nærmiljøanlegg 

a) Området skal benyttes til leke- og idrettsplass for allmennheten. 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1.  Kjøreveg, fortau, gatetun og gang-/sykkelveg. 

a) Skal opparbeides som anvist på plankart. 

2.2. Vann- og avløpsnett 

a) Områdene skal benyttes til vann- og avløpstraseer. 

 

3.  GRØNNSTRUKTUR 

3.1. Vegetasjonsskjerm 

a) Det skal etableres vegetasjonsbelte med for eksempel buskvegetasjon, i en avstand 

på 15 meter fra kantlinje til europaveg før det kan tillates større byggeprosjekter på 

felt F/T. Dette skal hindre uønsket parkering på området. Endelig utforming må 

først godkjennes av Statens vegvesen.  

b) Området er felles for alle tiltak innenfor felt F/T1 

 

3.2.      Naturområde (friområde på land ved sjø) 

a) Området skal benyttes som friluftsområde for allmennheten 

b) Det er ikke tillatt med virksomhet eller oppføring av bygg eller anlegg innenfor 

området som er til hinder for områdets bruk som friluftsområde 

c) Området tillates ikke benyttet til lagring eller parkering 

 

4.  LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT 

4.1. Landbruksformål 

a) Området skal benyttes til formålet landbruk (jord- og skogbruk) 
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b) Det er kun tillatt med tiltak som har direkte tilknytning til landbruk som 

primærnæring 

 

FELLESBESTEMMELSER 

 

 Kjøreveg og adkomst til boligtomtene skal utarbeides med utgangspunkt i 

framkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne 

 

 Dersom det i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider skulle komme frem 

kulturgjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses, 

og melding sendes til Sametinget/Samediggi og Troms og Finnmark fylkeskommune for 

videre vurdering, jf. lov av 1978 om kulturminner nr. 50. § 8 andre ledd. 

 

 Det skal ikke gis tillatelse til byggestart i områdene B2, B3 og B4 før veg og avkjørsel er 

bygd i samsvar med vedtatt reguleringsplan og krav til utforming etter Statens vegvesens 

vegnormal (Håndbok N100 – Veg- og gateutforming). 

 

 Etter at reguleringsplanen er vedtatt av kommunestyret, kan det ikke inngås privatrettslige 

avtaler i strid med planen og dens bestemmelser. Når særlige grunner foreligger kan 

kommunens faste utvalg for plansaker, etter søknad, gi dispensasjon fra disse 

bestemmelser. 

 

 
 


