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1 Formål 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11 – 8 og § 12 – 5 er arealet regulert med 

formålsgrenser til følgende: 

Pbl § 11-8 Hensynssone, a.1) Sikringssone     

H140 Frisikt     

Pbl § 12 - 5. ledd nr.1, Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse, B 

Næringsbebyggelse, BN 

Industri, BI 

Andre typer bebyggelse og anlegg, BAB1, BAB2 og BAB3 

Pbl § 12 - 2. ledd nr.1, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg, SKV1, SKV2, SKV3 og SKV4  

Annen veggrunn – teknisk anlegg 

Havn, SHA    

 

2 Fellesbestemmelser 

2.1 Rekkefølgebestemmelser 

• Atkomsten må tilfredsstille kravene til utforming og sikt, jfr. Håndbok N100 «Veg- 

og gateutforming» og være opparbeidet, kontrollert og godkjent av Statens 

Vegvesen før det igangsettes utbygging i planområdet. 

• Før tillatelse gis for tiltak langs land og ut i sjøen, skal tiltaket være behandlet etter 

havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr 9. 

2.2 Kulturminner  

Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet kulturminner, skal arbeide stanses, og 

melding sendes til Samediggi / Sametinget, Kulturetaten, Troms og Tromsø Museum for 

videre vurdering. 

2.3 Universell utforming 

Kjøreveg og adkomst til de enkelte tomtene skal utarbeides med utgangspunkt i 

framkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg kommer kravene som 

oppstår ved søknad om tiltak, gjennom TEK 10 i Plan- og bygningsloven. 

2.4 Trafikkområder og Terrenginngrep 

• Trafikkområder skal opparbeides med den inndeling som er vist på planen. 

• Terrenginngrep i forbindelse med veianlegg skal skje mest mulig skånsomt.  

Veiskjæringer og fyllinger skal søkes beplantet eller behandles på annen tiltalende 

måte. 

2.5 Byggegrenser 

Byggegrenser er vist på plankart. 
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3  Hensynssone 

3.1  H140 Frisikt 

Området er avsatt til frisiktsone.  Vegetasjon eller andre elementer innenfor områdene 

skal ikke hindre fri sikt, og vegetasjon skal ikke være høyere enn 0,5 meter. 

4 Bebyggelse og anlegg  

4.1 Bolig, B 

I området skal det oppføres boligbebyggelse.  Det kan foruten boliger innredes til eller 

oppføres mindre verksted, forretning, sosiale formål som etter bygningsrådets skjønn ikke 

er til sjenanse for omkringliggende bebyggelse m.h.t støy, trafikk parkering m.m.   

• Bygningene skal ha takvinkel mellom 18 og 28 grader. 

• Utnyttelsesgraden skal ikke overstige 30 % BRA av tomtearealet. 

4.2 Industri, BI 

I området for industri kan det oppføres bygninger for industri og/ eller håndverksbedrifter 

med tilhørende anlegg.   

• Bygningsrådet kan der forholdene ligger til rette for det m.h.t adkomst og 

parkering, tillate forretningsvirksomhet som har tilknytning til den enkelte bedrift i 

området.  

• Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkelen skal ikke være under 30 grader. 

Gesimshøyden skal ikke være over 6 meter. 

• Innenfor området kan arealet oppdeles etter de enkelte virksomheters behov, 

etter grenser som i hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av bygningsrådet.  

Parsellene skal en mest mulig regelmessig form. 

• Det skal avsettes oppstillingsplasser for 1 bil pr. 100 m2 golvflate på egen grunn, 

eller i fellesanlegg innenfor områdene. Til dette kommer nødvendige lastearealer. 

• Bygningsrådet skal ved behandling av byggemeldinger ha for øye at bebyggelsen 

får en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme byggeflukt eller 

gruppe får en harmonisk utforming.  Utvendige farger, herunder farge på tak, skal 

godkjennes av bygningsrådet. 

• Det tillates ikke virksomhet som ved støy, røyk, lukt eller på annen måte er til 

sjenanse for omkringliggende bebyggelse. 

• Bygningsrådet kan forby utendørslagring eller kreve at denne skjermes med 

innhengning.  Bygningsrådet skal godkjenne innhengningens form og utførsel. 

• Fyllingsavslutninger mot sjøen skal spesielt godkjennes av teknisk hovedutvalg. 

4.3 Næringsbebyggelse, BN   

Området er avsatt til næringsvirksomhet. 

• Bygningene skal ha takvinkel mellom 15 og 30 grader. 

• Utnyttelsesgraden skal ikke overstige 60 % BRA av tomtearealet. 

4.4 Andre typer bebyggelse og anlegg, BAB1  

Området er satt av til molo. 
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4.5 Andre typer bebyggelse og anlegg, BAB2 

Området er satt av til molo og eksisterende bebyggelse som inngår i plankartet.  

4.6 Andre typer bebyggelse og anlegg, BAB3 

Området skal benyttes til båtopptrekk. 

5 Samferdselsanlegg  

5.1 Kjøreveg, SKV1  

Området er satt av til Fylkesveg 347.  

5.2 Kjøreveg SKV2 og SKV3 

Området er satt av til adkomst inn i industriområdet i nordenden av planområdet.  

5.3 Kjøreveg SKV4 

Området er satt av til adkomstveg inn fra Bygdevegen i sørenden av planområdet.  

5.4 Annen veggrunn 

Områdene er satt av til grøfter og frisiktsoner. 

5.5 Havn, SHA 

Området er satt av til havn.  

 

 


