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Reguleringsbestemmelser  
Til detaljreguleringsplan for «Vannøya opplevelser»  

PLANID: 2020-02 

Utarbeidet: 14.12.2020, revidert før 2. gangsbehandling den 08.09.2021. 

Planen er vedtatt i kommunestyret den …. som sak ….. 

§1. PLANENS HENSIKT 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for turistanlegg med småbåthavn. 

§2. REGULERINGSFORMÅL 

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

 Fritids- og turistformål (BFT)  
 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB) 
 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BBS) 

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

• Kjøreveg (SKV)  
• Annen veggrunn - grøntareal (SVG) 
• Molo (SOM) 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (pbl. § 12-5, nr. 5)  

• Friluftsformål (LF) 

HENSYNSSONER (pbl. § 12-6)    

• Frisikt (H140)  

§3. REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

§3.1.  Avkjørsel 
Det må utarbeides tekniske tegninger som viser utforming av avkjørselen til fylkesvegen. Disse skal 
kontrolleres av vegmyndigheten før bygging kan igangsettes.  
Småbåtanlegget kan ikke tas i bruk før avkjørsel til fylkesvegen er ferdig opparbeidet.  

Dersom vegobjekter berøres, flyttes eller justeres skal endringene innmåles og data for blant annet 
linjegeometri oversendes til Troms og Finnmark fylkeskommune. 
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§4. FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 

§4.1. Kulturminner 
 

a) Kulturminner på land 
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 
og Finnmark fylkeskommune ved kulturetaten og til Sametinget. Både tiltakshaver og 
utførende entreprenør har ansvar for at dette pålegget blir fulgt opp, jf. lov om kulturminner 
av 1978 § 8, andre ledd. 

b) Kulturminner i sjø 
Dersom det i forbindelse med anleggsarbeidene i sjø oppdages automatisk vernete 
kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og 
Universitetsmuseet (UM) varsles, jf. kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

§4.2. Forurensning 
Ved arbeider i sjø må det gjøres tiltak for å redusere spredning av partikler for å ivareta det marine 
livet rundt anleggsområdet. Kort anleggstid anbefales for å redusere spredning av partikler over tid.  
 
På grunn av fare for forurensning er det ikke tillatt å utføre båtvedlikehold/-rensing/-vask eller 
tømming av båttoaletter i sjøen innenfor planområdet. 

§5. BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5 NR. 1)  

§5.1. Fritids- og turistformål (BFT) 
I området regulert til fritids- og turistformål tillates det tiltak i tilknytning til reiselivsvirksomhet, 
bevertning/cafe og oppstillingsplass for bobiler. Følgende gjelder for tiltak/nye bygg: 

a) Høyde og takform 
Nye bygg skal ha ok golv på minimum kote +3,5 moh (NN200). 
Maksimal byggehøyde for nye bygg er 8 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Nye bygg 
skal innordne seg eksisterende bebyggelse i planområdet og ha saltak. Mindre bygg under 
50m2 kan ha pulttak. 

b) Grad av utnytting  
Maksimalt tillatt %BYA=40% 

c) Overvann 
Overvann skal håndteres på egen grunn.  

d) Byggegrenser 
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor regulerte byggegrenser. 

e) Drikkevann 
Drikkevannsforsyning må sikres i tråd med drikkevannsforskriften  

§5.2. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB) 
I området tillates det flytebrygge og bølgedemper. Det tillates ikke mudring. I plankartet er plassering 
av molo, flytebrygge og bølgedemper vist som planlagt bebyggelse, Plassering av tiltak i sjø kan 
avvike fra inntegnede linjer så lenge man holder seg innenfor planområdet.   
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§5.3. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BBS) 
Område skal benyttes til å sette ut og ta opp båter. Det tillates tiltak som er i tråd med formålet.  

§6.  BESTEMMELSER TIL SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5 NR. 2) 

§6.1. Kjøreveg (SKV) 
Avkjørselen til planområdet skal gis en teknisk utforming i henhold til krav stilt i vegnormalen med en 
bredde på 4,6 meter.  

§6.2. Annen veggrunn grøntareal (SVG) 
Areal vist som annen veggrunn – grøntareal skal nyttes til kombinert veg grøft/areal for snøopplag og 
grøntareal. 

§6.3. Molo (SOM) 
Området skal benyttes til steinfylling/molo med kai ytterst. Minimumshøyde på topp molo er kote +3 
moh (NN2000). Maksimal høyde på molo er kote +3,5 moh (NN200). Sprengstein som benyttes i 
utfyllingen skal renskes for eventuelt plastavfall før den legges ut. Anleggsarbeidene skal gjøres 
utenfor hekketiden (mars – juli).  

 

§7. BESTEMMELSER TIL LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (§ 12-5 NR. 5)  

§7.1. Friluftsformål (LF) 
Innenfor formålet tillates det opparbeiding av sti for allmenheten.  
 

§8.  BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONE - FRISIKT (H140) 

Frisiktlinjene i plankartet er 4x100 meter. Innenfor frisiktsonene skal det ikke være vegetasjon eller 
andre sikthindringer høyere enn 0.5m over vegbanens nivå. Oppstammede trær og 
stolper/innretninger som ikke er til hinder for fri sikt tillates. 

 


