
Skjervøy kommune 

Detaljregulering for Vågevannet trelasthandel.  
  

§ 1 REGULERINGSBESTEMMELSER 

§ 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet datert 04.09.2017 

 
§ 1.2 Arealene innenfor plangrensen er regulert til disse bestemmelsene: 

BYGGEOMRÅDER (pbl. 2008 § 12-5, 2.ledd nr. 1) 

- Forretning 
 

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

- Vei 

- Kjørevei – felles avkjøring 

- Gang- og sykkelvei 

- Annen veigrunn – grøntanlegg 
 

 
HENSYNSSONER (pbl. 2008 § 12-6, 1. ledd) 

- Frisikt  

§ 2 GENERELLE BESTEMMELSER 

§2.1 AKTSOMHET - KULTURMINNER 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram gjenstander eller spor som viser eldre aktivitet i 
området, må arbeidet stanses. 

Melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kulturminneloven) § 8 annet ledd. 

Vi forutsetter at dette formidles videre til de som skal utføre arbeidet. 
 
§ 2.2 BYGG, TERRENG OG BYGGEGRUNN 
Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggegrunn og tilstøtende terreng ikke blir utsatt for fare, 
skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltakene. 
 
Terrenget innenfor planområdet tillates planert med fylling og/eller skjæring til ett nivå. Det må 
likevel sørges for tilstrekkelig fall for å sikre avrenning av overflatevann. 
 
Dersom planering av området medfører høydeforskjeller på 2 m eller mer, skal høydeforskjellen 
planeres med fall 1:2 og dekkes med vekstjord fra planområdet. Ved høydeforskjeller på 4 m eller mer 
skal det i tillegg monteres sikringsgjerde på toppen. 
 

§ 2.3 Parkering for allmennheten 

Parkering for brukere av friluftsområder tillates innenfor planområdet så lenge det er 
begrenset til utenom åpningstider og ikke er til hinder for trelasthandelen. 

 

§ 3.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 3.1 FORRETNING 
Innenfor formålsområdet tillates: 
Forretningsbygg, lagerbygg, utstillingsbygg, internvei, parkering samt teknisk utstyr over/under 
bakkenivå.  
Eventuelle tekniske installasjoner skal så langt som mulig integreres i bygningene, og om mulig etableres 
under tak.   
Plassering, utforming, takform og møneretning på bygninger skal vises i byggesøknad. Forretningsbyggets 
og interne veiers plassering på plankartet er kun veiledende. 
 



Maksimal tomteutnyttelse settes til BRA = 80 %. 
Maksimal mønehøyde settes til 9 m over planert terreng. 
Byggegrense mot fylkesvei 866 settes til 30 m fra senterlinje vei.  
Byggegrense mot friluftsområder og grøntområder for øvrig settes til 2 m. 

 
Ubebygde deler av formålsområdet kan benyttes til beplanting, utendørslager, lysmaster, skilt, 
gjerde/ sikringsgjerde, støttemurer, snuplass og parkering etc. uavhengig av byggegrense.  

 
Bruk av farge og materiale på byggverk skal medvirke til å dempe det visuelle uttrykket. Store 
sammenhengende flater skal enten brytes opp i konstruksjonen eller ved hjelp av visuelle effekter.  
Det skal fortrinnsvis benyttes naturmaterialer og naturfarger utvendig. 

 
§ 3.1.1. Oppføring av mindre bygg og konstruksjoner 

Nødvendige bygg/installasjoner for tekniske anlegg tillates innenfor formålsområdet. 
 

§ 4.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 4.1 VEI 
Formålet vei regulerer del av dagens veibane for Fylkesvei 866. 

 
§ 4.2. FELLES AVKJØRSEL 
Felles avkjøring for planområdet og transformatorkiosk utenfor planområdet kan i tillegg benyttes av 
allmennheten for atkomst til friluftsområder og startpunkt for turveier.  
Avkjøringen skal ha veibredde 4 m med skulder 1 m på hver side, totalt regulert avkjøringsbredde 6 m. 

 
Mindre endringer i horisontal- og vertikalplanet i forhold til dagens løsning kan aksepteres når dette 
er fordelaktig for helheten og gir god trafikksikkert.  
 
Vedlikehold av felles avkjørsel påhviler eier/bruker av eiendommene i fellesskap.  
 
§ 4.3. GANG- OG SYKKELVEI 
Gang- og sykkelvei er innregulert for å harmonere med reguleringsplan for Vågevannet friluftsområde. 
Nødvendige tekniske anlegg for bygging og drift tillates. 
Gang- og sykkelvei etableres med bredde 3 m. 
 
§ 4.2. ANNEN VEIGRUNN – GRØNTAREAL 

Området omfatter veiskulder, grøfter/ veifylling/-skjæringer, evt. beplantning samt nødvendige 
tekniske installasjoner.  

§ 6.0 HENSYNSSONER 

§ 6.1 FRISIKTSONE (H140) 

Det kan ikke etableres vegetasjon, skilt, tekniske installasjoner eller andre sikthindringer i frisiktsone 
med høyde over 0,5 m over veibanen til fylkesveien.  

Frisiktsone skal til enhver tid holdes ryddet. 

§ 7.0 REKKEFØLGEKRAV 

§ 7.1 Gang- og sykkelvei 

Opparbeiding av gang- og sykkelveier innenfor planområdet skal senest ferdigstilles av 
Skjervøy kommune samtidig med gang- og sykkelveinettet rundt Vågevannet for øvrig. 

 
 
Skjervøy, 04.09.2017 
 
AR-Ing AS 


