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BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FINNKROKEN 
FERIEHYTTER AS, EIENDOMMEN 60/48 M. FL., KARLSØY KOMMUNE. 
PLAN ID: 1936 201602 
 
Dato: 15.05.2017 
Dato for siste revisjon: 30.01.2018 
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:  
 

I 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelser 
for det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.  
 

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

Nr. 1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
1.1 1121  Fritidsbebyggelse frittliggende (felt BFF1 til BFF13) 
1.2 1122  Fritidsbebyggelse konsentrert  (felt BFK) 
1.3 1170  Fritids- og turistformål (felt BFT) 
1.4 1171  Utleiehytter (felt BUH1 og BUH 2) 
1.5 1173  Campingplass (felt BC1 til BC3) 

  
Nr. 2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 2011  Kjøreveg SKV 
 
Nr. 3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1 3020  Naturområde GN 
 
Nr. 6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

6.1.1 6220  Havneområde i sjø VHS 
6.1.2 6610  Naturområde i sjø og vassdrag VNV 

 
 

III 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og 
utforming av arealer og anlegg innenfor planområdet: 
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1. BEBYGGELSE OG ANLEGG: 
 
 

1.1 1121  Fritidsbebyggelse frittliggende 
 

a) På areal for fritidsbebyggelse frittliggende kan det innenfor byggegrensene 
oppføres frittliggende hytter med tilhørende uthus. Graden av utnytting skal 
samlet ikke overstige BYA=20% av det regulerte tomtearealet på hver 
enkelt tomt. Ingen tomt kan ha hytter og uthus som er større enn 150 m2 
BYA. 

 
b) Eksisterende vegetasjon på tomta skal ikke fjernes ut over det som er nødvendig 

for oppføring av bygningene og etablering av adkomst, parkering og utsyn. 
 

c) Hytter og uthus skal oppføres med saltak med takvinkel 20 til 30 grader. I 
felt BFF4 tillates takvinkel opp til 45 grader. Hytter tillates oppført i én 
etasje, eventuelt med hems. Gesimshøyden skal ikke overstige 2,6 m og 
mønehøyden skal ikke overstige 5,0 m over gjennomsnittlig planert 
terrengnivå rundt bygningen. Møneretningen skal legges i bygningers 
lengderetning. Grunnmurer og påler under bygning og terrasse skal ikke 
være mer enn 100 cm over terreng. 

 
d) Det skal benyttes matte og mørke jordfarger på fasadene. Takflater tekkes 

med torv eller matt tekking grå eller sort. 
 

1.2 1122  Fritidsbebyggelse konsentrert 
 
a) På areal for fritidsbebyggelse konsentrert kan det innenfor byggegrensene 

føres opp bygning som inneholder 4 til 6 fritidsleiligheter. Graden av 
utnytting skal ikke overstige BYA=45 % av det regulerte tomtearealet. 

 
b) Eksisterende vegetasjon på tomta skal ikke fjernes ut over det som er 

nødvendig for oppføring av bygningene og etablering av adkomst og 
parkering. 

 
c) Bygning skal oppføres med saltak med takvinkel 20 til 25 grader. Bygning 

tillates oppført i én etasje pluss sokkel. Gesimshøyden skal ikke overstige 
4,0 m og mønehøyden skal ikke overstige 6,5 m over gjennomsnittlig 
planert terrengnivå rundt bygningen. Møneretningen skal legges i 
bygningens lengderetning.  

 
d)  Av hensyn til mulig havnivåstigning og bølgepåvirkning kan ikke rom for 
     varig opphold i feltet etableres med lavere gulvnivå enn kote 5 moh.  
 
e) Det skal benyttes matte og mørke jordfarger på fasadene. Takflater tekkes 

med torv eller matt tekking grå eller sort. 
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1.3 1170 Fritids- og turistformål 
 
a) Areal for fritids- og turistformål ved sjøen skal nyttes til utøvelse av 

næringsvirksomhet i form av turistfiske. Det tillates ikke oppført faste 
bygninger og anlegg på området ut over det som allerede finnes fra før. 

 
b) Området skal holdes åpent for allmennhetens frie ferdsel langs stranda. 

 
1.4 1171  Utleiehytter 
 
a) Areal for utleiehytter skal innenfor byggegrensen nyttes til oppføring av 

hytter med tilhørende uthus, samt bygninger for betjening av disse. Graden 
av utnytting skal samlet ikke overstige BYA=15% av det regulerte 
tomtearealet. 

 
b) Eksisterende vegetasjon på arealet skal ikke fjernes ut over det som er 

nødvendig for oppføring av bygningene og etablering av adkomst, 
parkering og utsyn. 

 
c) Bygninger skal oppføres med saltak med takvinkel 20 til 30 grader. I felt 

BUH2 tillates takvinkel opp til 45 grader. Bygning tillates oppført i én etasje 
eventuelt med hems. Gesimshøyden skal ikke overstige 3 m og mønehøyden 
skal ikke overstige 5 m over gjennomsnittlig planert terrengnivå rundt 
bygningen. Møneretningen skal legges i bygningens lengderetning. 

 
d) Det skal benyttes matte og mørke jordfarger på fasadene. Takflater tekkes 

med torv eller matt tekking grå eller sort. 
 

1.5 1173  Campingplass 
 
a) Areal for campingplass skal nyttes til oppstilling og betjening av 

campingvogner og bobiler som del av herbergevirksomheten. Eksisterende 
vegetasjon på arealet skal ikke fjernes ut over det som er nødvendig for 
etablering av adkomst og parkering. 

 
 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

2.1 2011  Kjøreveg 
 

a) Det skal ikke etableres flere avkjørsler fra fylkesvegen enn de to 
eksisterende som er vist på plankartet. Det kan ikke iverksettes tiltak i 
planområdet før begge adkomstene til området er oppgradert, kontrollert 
og godkjent av Statens vegvesen. 

b)  De interne atkomstvegene opparbeides med tilfredsstillende standard i 
inntil 4 m bredde som vist på plankartet. Skjæring og fylling kan tillates 
utenfor det regulerte vegarealet. Inngrep i terrenget skal gjøres så 
skånsomt som mulig, Skjæringer, fyllinger og sår i terrenget skal planeres 
og tilsås med stedegen vegetasjon. Parkering av kjøretøy skal ikke finne 
sted på eller langs de interne atkomstvegene.  
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3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1 3020  Naturområde 
a)  Eksisterende vegetasjon skal ikke fjernes i naturområdene i planen ut over 

det som er nødvendig for framføring av vann- og avløpsledninger, samt 
kabler for EL og telekommunikasjon som ikke kan legges de samme 
grøfter eller i veg eller gangsti. Terrenget der vegetasjon fjernes for 
fremføring av slike anlegg skal reetableres ved tilplanting av stedegen 
vegetasjon. 

 
b) Gangstier, fortrinnsvis de som allerede er i bruk i området, tillates på en 

skånsom måte etablert gjennom naturområder i planen. 
 

6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

6.1 6220  Havneområde i sjø 
 

a) Havneområdet i sjø skal nyttes for turistfiske med plassering av 
flytebrygge.  Annen sporadisk bruk av havneområdet kan tillates av eieren.  

 
6.2 6600  Naturområde i sjø og vassdrag 
 
a) Naturområdet i sjø skal holdes åpent for allmenn ferdsel til sjøs. 

Fortøyningsanlegg eller annet som kan være til hinder for ferdselen kan 
ikke etableres. 

 
 
GENERELLE BESTEMMELSER 

a) Alle tiltak langs land og ut i sjøen skal i tillegg til behandling etter denne 
reguleringsplanen og plan- og bygningsloven behandles etter havne- og 
farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19. 

 
b) Ny bebyggelse i planområdet i henhold til reguleringsplanen kan ikke 

tillates oppført før permanente anlegg for avløp og vannforsyning med 
tilfredsstillende kvalitet er etablert for den aktuelle byggetomta. 

c) Dersom det i forbindelse med arbeider innenfor planområdet kommer frem 
levninger, gjenstander eller andre spor fra tidligere tider, skal arbeidet 
stanses umiddelbart og melding gis til kulturminnemyndighetene, jf. 
kulturminneloven §§ 8 og 14. Arbeidet kan først gjenopptas etter at 
kulturminnemyndighetene har gitt sitt samtykke.  

d) Det skal utføres en geoteknisk vurdering av området og de planlagte 
tiltakene. Vurderingen må utføres i forkant av byggesak. Hvis det blir gjort 
funn av kvikkleire eller andre sprøbruddmaterialer, skal også utbyggingens 
effekt på hele områdestabiliteten vurderes, jf. krav i TEK 10 kap. 7 og 
NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». 
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e) All ny bebyggelse med formål varig opphold innendørs skal sikres mot 
inntrenging av radongass. 

e) Ved søknad om rammetillatelse for tiltak i områdene FBT, BUH og BC skal 
det redegjøres for hvordan universell utforming er ivaretatt. Min. 10 % av 
utleiehyttene skal være universelt utformet. 

f) Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er 
godkjent, kan det ikke gjennomføres privatrettslige avtaler i strid med 
planen eller dens bestemmelser. 

 

30.01.2018 
KB


