
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJPLAN FOR BÅTHAVN PÅ RAKKENES 
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  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 §12-5 er området regulert til følgende formål: 
 

 
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 (PBL §12-5, nr. 1) 
1.1 BBS  Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone   
1.2 BUN Uthus/naust/badehus    
 
2. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 (PBL §12-5, nr. 2) 
2.1 SV  Veg 
2.2 SVG  Annen veggrunn – grøntareal 
2.3 SMO  Molo 
2.4 SPA  Parkering 
 
3. GRØNNSTRUKTUR 
 (PBL §12-5, nr. 3) 
3.1 GN Naturområde  
 
6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
 (PBL §12-5, nr. 6) 
6.1 VS Småbåthavn  
 
 

 III 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-6 gis følgende: 
 
 
HENSYNSSONER 

 (PBL §12-6) 
 
a.1) SIKRINGSSONER 
  Frisikt 
 
 
 
 FELLESBESTEMMELSER 

 
 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
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   IV 
  
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 SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE – BBS  
 

 På området BBS som anlegges bak frontfyllingen på kote +4 kan det føres opp klubbhus, naust                                   
og anlegges parkeringsplasser til båthavna samt aktivitetsområde til brukerne av havna. 
 

 I nord og sør anlegges to mindre moloer. 
 

 Langs nordre molo kan det anlegges en rampe for ilandføring og sjøsetting av mindre båter. 
 

 Det skal anlegges spyleplass i betong for vårrengjøring, med fall til drenskum med sandfang                   
og 3-kamret slamavskiller. 
 

 I frontfyllingen kan landfeste for flytebrygge med portal anlegges. 
 

 Naust kan bygges langs frontfyllingen for lagring av båt- og fiskeutstyr, med grunnflate på                         
maks 30 m2 og mønehøyde på 5 m. 
 

 Klubbhus med nødvendige fasiliteter som kjøkken, lagerrom og sanitæranlegg kan bygges                               
med grunnflate på maks 120 m2 og mønehøyde på 6 m. Gulvhøyde anlegges på kote +4. 
 

 Bebyggelsen skal ha møneretning vinkelrett på havna, å gis en harmonisk utførelse med 
materialbruk og fargesetting som passer til omgivelsene i havna.                                                                                
På takene kan det legges stålplater eller lignende med mørk og matt overflate.                                               
Ved søknad om byggetillatelse skal det vedlegges tegninger i plan- og snitt med beskrivelse av 
byggemåte. 

 
 
1.2 UTHUS/NAUST/BADEHUS – BUN1  
 
 Området BUN1 omfatter eksisterende naust tilhørende eiendommen gbnr. 38/24.  
 
 
 
2. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR   
 
 
2.1 Veg – SV 

SV1 er adkomst fra fylkesveg 301 til båthavna. Avkjøringen legges vinkelrett på fylkesvegen,               
og bygges etter Statens vegvesens vegnormal Håndbok 100 "Veg- og gateutforming". 

 
2.2 Annen veggrunn – grøntareal – SVG 
 Arealet er en del av fylkesvegen.                
 
2.3 Molo – SMO1 og SMO2 
 Molo ut fra land til forankring av flytemolo/bølgedemper. Før en bygger ut moloen i sør samt  
 frontfyllingen, må det foretas grunnboring for å sjekke dybden til fjell i området. 
              
 
2.4 Parkering – SPA  
 Parkering for medlemmer i havna.  
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3. GRØNNSTRUKTUR  
 
 
3.1 Naturområde – GN1 og GN2  
 Arealet er en del av fylkesveg 301.                
 
 
 
6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG   
 
 
6.1 SMÅBÅTHAVN – VS  
 

 Båthavna kan skjermes med flytende omfatningsmolo, som vist på plankart.                                  
Flytemolo må markeres med lys- og refleks i begge ender. 
 

 I området merket med VS kan det anlegges flytebrygge med utliggere. 
 

 På flytebryggeenden skal det monteres stativ med redningsbøye og -stige. 
 
 
   V 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-6 gis følgende: 
 
 
HENSYNSSONER   
§12-6 
 
a.1) SIKRINGSSONER  
 
  Frisikt 
 Frisiktsonen langs med fylkesveg 301 må ikke beplantes eller benyttes til snølagring. 
 
 
   VI 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §12-7 gis følgende: 
 
 
FELLESBESTEMMELSER 
 
 Dersom det under arbeidet i området skulle komme fram gjenstander eller levninger                                          

som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes omgående                                           
til Troms fylkeskommune ved kulturetaten og Sametinget. 
 

 Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser er godkjent,                                    
kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 

 
 Ved siden av disse bestemmelsene gjelder "plan- og bygningsloven" og kommunens                                             

vedtekter til denne. 
 
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
 Det skal ikke igangsettes utbygging i havna før adkomst fra fylkesvegen er bygd og godkjent                                 

av Statens vegvesen. 
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 Tiltaket er søknadspliktig etter Havne- og farvannsloven, og skal godkjennes av Kystverket.   


