
Skjervøy kommune 
Detaljregulering for Lauksund boligfelt.  
  

§ 1 REGULERINGSBESTEMMELSER 
§ 1.1 Det regulerte området er vist på plankartet datert 13.05.2020 

 
§ 1.2 Arealene innenfor plangrensen er regulert til følgende formål:  
 
BYGGEOMRÅDER (pbl. 2008 § 12-5, 2.ledd nr. 1) 

 Boligbebyggelse 
 Felles grillplass/lekeplass 

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

 Fylkesvei 
 Kjørevei 
 Annen veigrunn - grøntareal 

 
Grønnstruktur (pbl § 12-5, ledd nr. 3) 

  Naturområde 
 

Hensynssoner (pbl § 12-6, jf. §§ 11-8 og 11-10) 
 Frisiktsone  
 Snødeponi 
 Ras- og skredfare 
 Fare - Høyspenningsanlegg inkl. høyspentkabler 
 Sikringssone mot Solneselva 

 

§ 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 Universell utforming 
Universell utforming: Ved oppføring av bygninger og opparbeiding av felles uterom, skal 
det tas hensyn til god tilgjengelighet og så langt som mulig skal prinsippene om universell 
utforming følges.  
 
Det er utarbeidet en kotesatt uteromsplan i målestokk 1:200. Uteromsplanen viser fremkommelighet til 
boligtomter og felles grill/lekeplass. Uteromsplanen gjøres videre juridisk bindende jfr. Plan- og 
bygningsloven §12-7, 1 ledd. 
 
§ 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 og hevet med fylling og/eller skjæring. Det må likevel 
sørges for tilstrekkelig fall for å sikre avrenning av overflatevann. 
 
Høydeforskjeller skal planeres med fall 1:2 og dekkes med vekstjord fra planområdet. 
 



§ 3.0 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
§ 3.1 Boligbebyggelse 

1. Formålet omfatter tomt B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 og B12 i planområdet. 
2. I områder for boligbebyggelse tillates frittliggende eneboliger, leilighetsbygg og rekkehus med 

tilhørende anlegg. 
3. Boligbygg tillates med inntil tre etasjer og over en eller flere tomter. Det tillates 

møne/gesimshøyde på inntil 12 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygget. 
4. Alle takformer tillates i reguleringsområdet. 
5. Frittliggende garasjer tillates med grunnflate inntil 50 m² i én etasje, og tillates oppført inntil 

tomtegrense. 
6. Byggegrense mot vei er vist i kartet. Bebyggelsens endelige plassering på tomta avgjøres i 

forbindelse med byggesøknad hvor byggeforskriftene og planbestemmelsene skal dokumenteres 
oppfylt.  

7. Utnyttelsesgrad på tomtene er satt til 60 % BYA. For beregning av utnyttelsesgrad vises det til 
Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning, Kapittel 5 Grad av utnytting. 

8. Nye boligtomter tilknyttes anlegg for vann, avløp og el-kraft i planområdet.  
 

 
§ 3.2 Felles grillplass/lekeplass 

1. Lekeplass/grillplass skal opparbeides samtidig med utbygging i planområdet. På 
vinteren kan området benyttes til snødeponi. 

 
2. I formålsområdet tillates mindre konstruksjoner og bygg for utendørs aktivitet, 

inklusive bålplass/grill. 
 

§ 4.0 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

§ 4.1 Vei 
Formålet vei regulerer del av dagens Fylkesvei 7940 gjennom planområdet. 

 
§ 4.2 Kjørevei 
Gjelder øvrige veier i planområdet. 
Veier opparbeides som vist i planen med 4 m kjørebane og ½ m skulder på hver side, total veibredde 5 m. 
Det tillates kabel- og ledningstraseer nedgravd i veitraseen. 
 
§ 4.3 Annen veggrunn - grøntareal 
Gjelder veigrøfter og sideareal til veiene i planområdet. 
Det tillates kabel- og ledningstraseer nedgravd i formålsområdet. 

 

§ 6 HENSYNSSONER (pbl. § 12-6) 
§ 6.1 Frisiktsone (H140) 

1. Det kan ikke etableres vegetasjon, skilt, tekniske installasjoner eller andre sikthindringer i 
frisiktsone med høyde over 0,5 m over veibanen i kryss mot fylkesvei 7940.  

 
2. Frisiktsone skal til enhver tid holdes ryddet. 

§ 6.2 Snødeponi (H190) 

§ 6.3 Ras- og skredfare (H310) 
Ingen del av bolig kan oppføres i faresone for ras- og skredfare.  

§ 6.4 Høyspenningsanlegg (H370) 
Ingen del av bolig kan oppføres i faresonen mot høyspentlinje. 



§ 6.5 Sikringssone mot Solneselva (H710) 
Ingen del av bolig kan oppføres i sikringssone mot Solneselva.  
 

§ 7.0 REKKEFØLGEKRAV 

§ 7.1 Kjørevei 
Kjørevei skal opparbeides samtidig med og i samme takt som utbygging i planområdet. 
 
§ 7.2 Vann og avløp 

1. Vannverk skal opprettes med tilfredsstillende vannkvalitet og volum før videre 
utbygging i planområdet.  

 
2. Avløpsanlegg med tilstrekkelig kapasitet og rensegrad skal opprettes før videre 

utbygging i planområdet. 
 
§ 7.3 Overflatevann 
Terrenget der boliger plasseres bygges opp slik av overflatevann kan filtreres til grunnen 
jf. Krav i vannressursloven. 
 
§ 7.4 Lekeplass/grillplass/snødeponi 

1. Lekeplass/grillplass skal opparbeides samtidig med utbygging i planområdet.  
 

2. På vinteren tillates området brukt til snødeponi. 
 
 

 
Skjervøy, 20.05.2020 
 
AR-Ing AS


