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REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1936 - 201603 
DETALJREGULERINGSPLAN EIENDOMMEN 13/7 V. 
SKOGSFJORDVANNET 
Dato:           22.02.2017 
Dato for siste revisjon:        15.05.2018             
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:     .............. 
 

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

området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 
 
 

II 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er det regulert følgende hensynssoner:   
 

Faresone, høyspenningsanlegg       Sosi 370  
Faresone, flomfare         Sosi 320 

 
 

III 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er planområdet regulert til følgende formål: 
 

1.  BEBYGGELSE OG ANLEGG  
Fritidsbebyggelse – frittliggende (FFF)     Sosi 1121 

 
2.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

 Veg (SV)         Sosi 2010 
Kjøreveg (SKV)        Sosi 2011 
Annen veggrunn – teknisk anlegg      Sosi 2018 
Annen veggrunn – grøntareal (SVG)      Sosi 2019 
Parkeringsplasser (på grunnen) (SPP)     Sosi 2082 

 
3. LNFR-OMRÅDER 

 Friluftsformål (LF)        Sosi 5130 
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IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser til hensynssoner innenfor 
planområdet: 

 
1 HENSYNSSONER  
1.1. Faresone, høyspenningsanlegg (H370) 
 

a) Det tillates ikke etablert fritidsbebyggelse innenfor denne sonen. Innenfor sonen tillates 
ikke etablert faste innretninger eller virksomhet som kan være til ulempe for 
ledningsnettet. 

 
1.2. Flomfare (H320) 
 

a)     Det tillates ikke etablert bebyggelse eller fyllinger innenfor denne sonen. 
 

V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og 
utforming av arealer og bygninger innenfor planområdet: 
 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  
 

1.1. Frittliggende fritidsboliger (BFF1 – 14) 
a) Innenfor planområdet kan det føres opp maksimalt 1 fritidsbolig innenfor hvert av 

områdene BFF1 - BFF 14, totalt 14. 
b) Maksimal størrelse på tomt til fritidsbebyggelse er 1,0 dekar 
c) Det tillates kùn en hytte og ett mindre uthus per tomt. Det kan gis tillatelse til 

enkeltgarasje. Maksimalt totalt bruksareal (BRA): hytte 120 m², uthus 20 m², 
garasje 30 m². 

d) Uthus kan ikke innredes for, eller benyttes til, midlertidig eller varig opphold.  
e) Hytter kan oppføres med en maksimal gesimshøyde på 4,0 m målt fra planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Takvinkel skal ikke overstige 40º  
Terrasser og verandaer kommer i tillegg til totalt bruksareal og skal samlet ikke 
overstige 30 m². 

f) Terrenginngrep ved bygging skal begrenses så langt det er mulig utover det som er 
nødvendig for plassering av fritidsboligen. Det tillates ikke andre terrenginngrep 
på tomta. Stedegen vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Boligene skal føres 
opp med saltak.  

g) Bygningene skal oppføres i tre. Hyttene skal males/beises utvendig med fargebruk 
som tilpasses den stedlige bebyggelsen i området. Det skal ikke brukes 
reflekterende materiale på tak. 

h) Planer for vannforsyning og avløp skal forelegges og godkjennes av kommunen 
før byggetillatelse.  

i) Strømkabel fra lavspentnettet føres fram til fritidsboligene med jordkabel. 
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j) Alle tomtene kan ha kjøreveg fram til bebyggelsen fra felles adkomstveg. 
k) På fellesparkeringsplassene skal det settes av 1 HC parkering. 

 
2.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

2.1 Kjøreveg (SKV1)  
a) Kjørevegen er dagens fylkesveg og omfattes av frisiktsone. I følge Statens 

vegvesen sine krav til frisiktsone ved avkjøring fra fylkesveg, er frisiktsonen 
regulert inn i reguleringsplanen.  

b) Området innenfor frisiktsonen skal til enhver tid holdes ryddig for busker og 
beplanting. Det tillates ikke noen sikthindrende elementer som er mer enn 0,5 m 
over tilstøtende vegers plan innenfor frisiktssonene. Dette gjelder også 
brøytekanter og snølagring. 

c) Vegen skal opparbeides som vist på plankartet. 
d) Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av veganlegg skal skje mest 

mulig skånsomt. Vegskjæringer og vegfyllinger skal tilsåes eller behandles på 
annen tiltalende måte. 

e) Det tillates fremført samt vedlikeholdt vann- og avløpsledninger samt høy- og 
lavspentkabler i veggrunnen innenfor trafikkområdene. 

2.2 Veg (SV1)  
a) Vegen skal opparbeides som vist på plankartet. 
b) Området innenfor frisiktsonen skal til enhver tid holdes ryddig for busker og 

beplanting. Det tillates ikke noen sikthindrende elementer som er mer enn 0,5 m 
over tilstøtende vegers plan innenfor frisiktssonene. Dette gjelder også 
brøytekanter og snølagring. 

c) Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av veganlegg skal skje mest 
mulig skånsomt. Vegskjæringer og vegfyllinger skal tilsåes eller behandles på 
annen tiltalende måte. 

d) Det tillates fremført samt vedlikeholdt vann- og avløpsledninger samt høy- og 
lavspentkabler i veggrunnen innenfor trafikkområdene. 

 
2.3 Annen veggrunn – teknisk anlegg  

a) Det tillates fremført samt vedlikeholdt vann- og avløpsledninger samt høy- og 
lavspentkabler i veggrunnen innenfor arealet. 

b) Vegskjæringer og vegfyllinger skal tilsåes eller behandles på annen tiltalende 
måte. 
 

2.4 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
a) Det tillates fremført samt vedlikeholdt vann- og avløpsledninger samt høy- og 

lavspentkabler i veggrunnen innenfor arealet. 
b) Vegskjæringer og vegfyllinger skal tilsåes eller behandles på annen tiltalende 

måte. 
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2.5  Parkeringsplasser på grunnen (SPP 1- 4) 

a) Parkeringsplassen skal opparbeides som vist på plankartet og skal benyttes til 
felles parkering 

 
3. LNFR- OMRÅDER  
3.1  Friluftsformål (LF1- 4) 

a) Området skal beholdes med opprinnelig vegetasjon. Kan beplantes med stedegen 
vegetasjon. 

b) I området tillates etablert vann – og avløpsanlegg etter godkjenning av 
kommunen. 

 
VI 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 4 gis følgende funksjons- og kvalitetskrav: 
 

a) Energi: Rammesøknad for bebyggelse skal vedlegges redegjørelse for hvordan 
forskriftenes energikrav oppfylles.  

b) Universell utforming: Bygninger og uteområder skal gis universell utforming iht. 
Byggeteknisk forskrift og Miljøverndepartementets rundskriv ”Tilgjengelighet for 
alle”. 

 

VII 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 6 gis følgende bestemmelser om 

verneverdier: 
a) Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre 

levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding 
sendes Sametinget og Troms fvlkeskommune omgående, jf.r. lov 9. juni 1978 nr. 
50 om kulturminner (kml.) §8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at 
dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 

VIII 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 10 gis følgende bestemmelser om rekkefølge: 

a)  Det ikke skal gis igangsettelsestillatelse til utbygging i planområdet før atkomst til 
fylkesvegen er oppgradert, samt kontrollert og godkjent av Statens vegvesen». 

 
 

IV 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 12 gis følgende krav til undersøkelser før 

gjennomføring av planen: 
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a) Grunnforhold: 
Ved søknad om byggetillatelse skal forhold vedr. fundamentering og utgraving 
/fylling være avklaret.


