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Karlsøy kommune
 
 
 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 
ADKOMST RÅDHUSET SAMT GRAVLUND HANSNES – PLANID 2019-01 
 
 
Dato: ........................................................................................................19.08.2019 
Dato for siste revisjon: ............................................................................00.00.00 
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ...............................* 

 
 

 
 

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

II 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende arealformål: 
 
 
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1  Grav- og urnelund (BGU) 

 
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Veg (SV1-4) 

2.2 Kjøreveg (SKV) 

2.3 Gang-/sykkelveg (SGS1-5) 

2.4 Annen veggrunn – teknisk anlegg (SVT1-2) 

2.2 Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-3) 
 
 
3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1 Vegetasjonsskjerm (SV) 
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III 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 er det gitt følgende bestemmelser om bruk og utforming 
av bygninger og arealformål i planområdet: 
 
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1  Grav- og urnelund (BGU) 
a) Området er avsatt til grav- og urnelund.   
 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Veg (SV1-4) 
 a) Områdene er avsatt til veiareal. 
 b) Områdene har en veibredde på 5 meter. 

2.2 Kjøreveg (SKV) 
a) Området er avsatt til veiareal. 
b) Området har en bredde på 6 meter. 

2.3 Gang-/sykkelveg (SGS1-5) 
a) Områdene er avsatt til gang og sykkelvei. 
b) Områdene har en bredde på 3 meter. 

2.4 Annen veggrunn – teknisk anlegg (SVT1-2) 
a) Området er avsatt til annen veigrunn – teknisk anlegg. 

2.2 Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-3) 
a) Områdene er avsatt til annen veggrunn – grøntareal. 

 
 
3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1 Vegetasjonsskjerm (GV) 
a) Området er avsatt til vegetasjonsskjerm. 
b) Området skal beplantes med tresorter som i størst muliggrad skjermer området BGU for 

innsyn.  
c) Tresorter som plantes i området skal være typiske i nære naturomgivelsene. 

 
VI 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om vilkår og rekkefølge:  

 

1. Vilkår for gjennomføring av bestemte tiltak  

1.1. Samferdselsanlegg og offentlig arealer innenfor planområdet:  
Det skal ikke åpnes for biltrafikk innenfor område for SV1 før:  

1.1.1. Gang-/sykkelveg (SGS1-5) er ferdigstilt og godkjent.  

1.1.2. Fergetrafikken fra Hansnes er avviklet. 


