
REGULERINGSBESTEMMELSER      Vedlegg 3 
 
FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN  
 
Fv342 Uløybukt ferjeleie, Skjervøy kommune. Dato: 04.03.2011 

   
 
§1 GENERELT 
 
1.0 Formål 

Reguleringsplanen er en detaljplan i henhold til Pbl § 12-3 og skal sikre areal for bygging 
av nytt ferjeleie med tilførselsveg ved Uløybukt. I tillegg sikres seilingsleden for ferja 
samt område for masseuttak. 
 

1.1 Planavgrensning 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet. 
 

1.2 Planområdets arealformål 
Området reguleres til følgende formål, jfr Plbl § 12-5: 
 Bebyggelse og anlegg 
 Samferdsel og teknisk infrastruktur  
 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 
1.3 Hensynssone 

Innenfor formålene Bebyggelse og anlegg samt Samferdsel og teknisk infrastruktur er det 
regulert følgende hensynssone i henhold til Pbl § 12-6: 
Faresone: 
 Høyspenningsanlegg 

 
1.4 Terrenginngrep 

 Ethvert tiltak som omfatter utfylling av løsmasser i sjø, må før oppstart avklares med 
Fylkesmannen i forhold til forurensningsloven. 

 Terrenginngrep innenfor planområdet skal generelt begrenses, og skje mest mulig 
skånsomt. Skråning i tilknytning til sideterreng i fjæresonen skal spesielt tillegges 
vekt.  

 Alle bekker og elver som berøres skal sikres fortsatt løp på en tilfredsstillende måte. 
 
1.5 Stedlig vegetasjon 

Det skal utarbeides en detaljert rigg- og marksikringsplan som ivaretar landskapsverdier 
knyttet til tiltaket, herunder hvilke vekstmasser fra områdene som skal avdekkes, 
mellomlagres, og hvilke områder som eventuelt skal tilsås.  

 
1.6 Byggeskikk 

Utforming, materialbruk og farger på servicebygg og hydraulikkbygg skal tilpasses 
byggeskikk på stedet. 

 
1.7 Universell utforming 

Tiltak etter planen skal utformes på en slik måte at de sikrer tilgjengelighet for alle.  
 

Side 1 

 



Side 2 

 

1.8 Eventuelle avvik fra formålsgrensene 
Mindre avvik kan forekomme i skråningsutslag innenfor område "Samferdsel og teknisk 
infrastruktur". Dette som følge av uforutsette forhold, som for eksempel grunnforhold 
eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponeres til 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur vil fravike noe fra det som framgår av 
formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til formålet, forutsettes benyttet som 
tilstøtende formål. 

 
Ved større avvik fra formålsgrensene som framgår av planene vil det være behov for å 
søke om tillatelse etter Plan- og bygningslovens § 20-1, bokstav m og evt. dispensasjon 
eller gjennomføre mindre endring av reguleringsplanen etter Plan- og bygningslovens § 
12-14, andre ledd. Om fraviket fra reguleringsplanen er så betydelig at det krever tillatelse 
etter § 20-1, bokstav m eller mindre endring av reguleringsplanen, avgjøres av 
kommunen. 

 
1.9 Vern av kulturminne og kulturmiljø 

Skulle det i forbindelse med tiltak eller andre former for aktivitet i planområdet, komme 
fram gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må aktiviteten stanses omgående og 
melding sendes kulturvernmyndighetene jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kulturminneloven), § 8 annet ledd. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal 
utføre arbeidet i marken. 

 
§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
2.1 Energianlegg 

Formålet omfatter areal for transformatorstasjon for fordeling av strøm til installasjoner 
og belysning på ferjeleiet. 
 

2.2 Steinbrudd/masseuttak 
 Formålet omfatter område for uttak av masser til bygging av nytt ferjeleie ved Uløybukt. 

Før uttak iverksettes skal det utarbeides en drifts- og landskapsplan som viser 
driftsopplegg for uttak, istandsetting og revegetering av området etter uttak. Drifts- og 
landskapsplanen skal forelegges Skjervøy kommune. Nøyaktig plassering av avkjørsel fra 
Fv342 til massetaket avklares i byggeplan. 

 
§ 3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Areal som er regulert innenfor dette formålet er offentlig veg. 
Formålet omfatter: kjøreveg, oppstillingsplasser, parkering, rabatter, fortau, 
oppholdsareal, areal til servicebygg, vegskulder, grøfter, vegfylling- og skjæringer, mur, 
evt. beplantning samt tekniske installasjoner for bygging og drift av ferjekai. 

 
§ 4 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
 
4.1 Havneområde i sjø 

Formålet omfatter seilingsled for ferja. Innenfor dette formålet tillates ikke etablert 
installasjoner som flytebrygge/ ankringsplasser og lignende uten at Statens vegvesen har 
gitt tillatelse.  


