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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR 
REGULERINGSPLAN FOR GBNR 67/15 
FOR HAMNNES HYTTEFELT OG 
TURISTANLEGG I SKJERVØY 
KOMMUNE 
Saksbehandling: 
 
Saksbehandling: Dato 

1.gangs behandling i formannskapet   

Offentlig ettersyn i perioden   

2.gangs behandling i formannskapet  

Kommunestyret  

Revisjoner:    

 
Dato 
Planbestemmelser er datert 20.05.2014 Rev. 12.06.2014 
 
§ 1 Hensikt 
Planens hensikt er å legge tilrette for en helhetlig arealforvaltning ved oppføring av 
fritidsboliger og fritidshus for utleie , naust og flytebrygge med tilhørende anlegg. 
Planen skal ivareta og styrke lokalsamfunnets helse, miljø og trivsel i et langsiktig bærekraftig 
perspektiv. Planleggingen og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle 
berørte interesser og myndigheter. 
Planområdets areal er 82 daa inkl, areal i sjø. Planområde i sjø utgjør 10 daa av totalt areal. 
 
 
 
§ 2 Fellesbestemmelser 
Bestemmelser gjelder for hele planområdet. 
Bestemmelser som kun gjelder for ett eller flere delfelt , står under 
arealformålene/hensynssonene til disse. 
 
 
Plankart Detaljregulering Hamnnes hyttefelt og turistanlegg datert 01.03.2014 
gjelder for hele planområdet. 
 
Etter PBLs § 12-7 gis følgende bestemmelser om: 
1. Bebyggelsens utforming, estetiske krav/bygninger (bestemmelser) og arealers bruk (krav 
om utomhusplan). 
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• Plassering av bygg og anlegg skal vises på situasjonsplan ved søknad om tillatelse til tiltak. 
Målestokk 1/1000  
 
• Utstikking av tomtene og plassering bygg gjøres i samråd med grunneier og i henhold 
til situasjonsplan vedlagt søknad om tiltak. 
 
• Bebyggelsen innfor planområdet skal ha saltak mellom 22 og 35 grader. Taktekking 
skal ikke være av material som gir refleks.  
 
• Utforming, materialvalg og fargebruk skal mest mulig tilpasses naturpreget i området 
og skal ha mørke farge. For bygg vest for FV349 kan anvendes lyse farger i samsvar 
med øvrig bebyggelse i området. 
 
• Vegetasjon på ubebygd areal skal bevares mest mulig. Ubebygde deler av 
byggeområder skal bevares mest mulig med stedegen vegetasjon. 
 
2. Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger og areal 
 
Vann: 
Det er anlagt  felles privat vannanlegg . Det vil bli stilt krav til tilknytningsplikt til anlegget. 
Vannanlegget skal betjene alle bygg og anlegg i planområdet. 
 
Avløp / avtrede: 
Hver hytte for privat bruk eller utleie skal være utstyrt med nødvendig avtrede. 
Det skal utbygges ett felles avløpsanlegg for byggefeltene Hl til H6 og  byggefeltet  
Fritids/Turistformål 2. Eksisterende bebyggelse har eget avløpsanlegg som opprettholdes.  
Avløpslegg skal utføres i henhold til kommunens krav og retningslinjer for avløpsanlegg . 
Kjemikalietoalett tillates ikke.  
 
Renovasjon: 
Avfall skal bringes til godkjent avfallsdeponi. Avfall til godkjent deponi samles lokalt i felles 
avfallscontainer som tømmes av områdets renovasjonsservice i henhold til avtale. 
Fast eller flytende avfall må ikke jordslås , henlegges eller ledes slik at det blir til sjenanse for 
andre. Avtale om renovasjon skal være etablert før bygninger tas i bruk.  
 
Strøm: 
Det kan tilføres strøm til fritidsboliger og utleiehytter i henhold til retningslinjer fra lokal 
strømleverandør. 
 
3. Sikring av verneverdier 
Før utbygging av byggeområder H1 til H6 og tilhørende adkomstveg igangsettes , skal det 
settes opp gjerde i nabogrensen mot eiendommen gbnr. 67/4. Oppsetting av gjerdet skal skje i 
henhold til Nabogjerdeloven (Grannegjerdeloven) og Grandeloven. 
 
Dersom det under anleggsarbeider eller annen virksomhet i planområdet oppdages 
automatisk fredete kulturminner må arbeidene straks stanses og fylkeskommunen og 
Sametinget varsles. Jfr. Lov om kulturminner §8 annet ledd. 
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4. Universell utforming 
Tiltak innen planområdet skal utføres i henhold til plan- og bygningslovens krav til 
universell utforming. Ved utbygging av veger, fellesarealer m.m skal dette i størst mulig 
grad utformes slik at disse kan brukes på like vilkår for flest mulig. 
 
5. Mindre  endringer fra planbestemmelsene kan tillates av kommunen innfor rammen  av 
bestemmelser i  bygningsloven. 
Fordelene ved å gi endring må være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. 
 
6. Privatrettslige avtaler kan ikke inngås som er i strid med planen når den er godkjent. 
 
7. Grunnundersøkelse. Dersom det under utbygging avdekkes bløt leiere skal byggearbeidene 
stoppes og kommunen varsles . Før byggetiltak videreføres  skal grunnforhold undersøkes av 
fagkyndige. 
 
§ 3 Arealformål PBL § 12-5, 1.-6. ledd 
Planen omfatter følgende planformål: 
 
Bebyggelse og anlegg. 
- Fritidsbebyggelsc frittliggende  :H1, H2 , H3 , H4 , H5 , H6 
- Fritids- og turistformål 1 
- Fritids- og turistformål 2 
- Naust:  U/N/B 1, U/N/B 2 
 
Samferdselsanlegg og infrastruktur 
- Parkeringsplass P 
- Veg1(FV349) , Veg2 , Veg 3 
 
Grønnstruktur 
- Naturområder - grønnstruktur 
- Friområde  
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag 
- Småbåthavn med flytebrygge 
 
 
1.ledd. Bebyggelse og anlegg. 
 
H1, H2, H3, H4, H5, 116 - Fritidsbebyggelse frittliggende 
 
• Det tillates oppført 1 hytte og 1 uthus på tomten. Maks BRA = 150m2. 
 
• Hovedhytte kan ikke overstige BRA=125m2 
 
• Det skal avsettes 1 parkeringsplass og 1 gjesteparkeringsplass på hver hyttetomt. 

 
• Max gesimshøyde er 3,5 meter fra gjennomsnittelig diagonal av eksisterende bakkenivå. 

 
• Takoppløft tillates. 

 
• Takvinkel skal være mellom 22 og 35 grader. 
 



4 

 

• Det tillates ikke oppført gjerde rundt tomta. 
 
• Ved søknad om tiltak  skal plassering av hytte, parkeringsplasser, uthust , terrenginngrep, 
murer og fyllinger vises på situasjonsplan.  
 
• Bruk av fyllinger, skjæringer, støttemurer skal begrenses i størst mulig grad. 
 
Fritids- og turistnæringsformål  1 
 
• Området skal brukes til næringsrettet virksomhet som utleie av fritidsboliger. 
 
• Bebyggelse i Fritids- og turistnæringsformål1   kan oppføres i inntil to etasjer 
 
• Utnyttelsesgrad settes til BYA = 20% 

 
•  Max gesimshøyde er 6 meter fra gjennomsnittelig diagonal av eksisterende bakkenivå. 

 
 

• Ny bebyggelse og vedlikehold av eksiterende bebyggelse skal oppføres med hensyn til 
eksisterende byggeskikk i området med hensyn til materialbruk og fargevalg. 

 
Fritids- og turistnæringsformål  2 
 
• Området skal brukes til næringsrettet virksomhet som utleie av fritidsboliger. 
 
• Bebyggelse i Fritids- og turistnæringsformål 2  kan oppføres i inntil to etasjer.   
 
• Utnyttelsesgrad settes til BYA = 20%. 

 
• Max gesimshøyde er 5 meter fra gjennomsnittelig diagonal av eksisterende bakkenivå. 

 
• Ny bebyggelse og vedlikehold av eksiterende bebyggelse skal oppføres med hensyn til 

eksisterende byggeskikk i området med hensyn til materialbruk og fargevalg. 
 

• Underetasje kan brukes som lager og garasje. 
 

 
2. ledd. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
Parkeringsplass P 
Er parkering for brukere av utleiehytter i feltene Fritids- og turistnæringsformål 1-2. 
Parkeringsplassen kan også anvendes av eier av fritidsboliger i feltene H1 til H6 
for atkomst til sjø og for utsett og inntrekk av fritidsbåter. 
 
 
Veg 1 - FV349. 
Regulert bredde er 9 meter inkl. skulder og grøft. 
 
Veg 2, Veg 3 
Regulert vegbredde er 5 meter inkl. skulder og grøft. 
Veg 2 er felles adkomst til bebyggelse vest for Fv349 og som adkomst til parkeringsplass, 
flytebrygge, kai og naust for fritidsboliger i feltene H1 til H6. 
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Veg 3 er felles atkomstveg for hyttetomtene H1 til H6. 
 
Byggeavstand fra veg senter Veg3 skal være min. 10 meter. 
 
 
3.1edd. Grønnstruktur 
 
Naturområder. . 
I området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg som reduserer 
områdets verdi som naturområder. Det kan1ikevel gjøres mindre terrengarbeider for å legge 
tilrette for allmennhetens ferdsel i området som rydding av enkle stier. 
 
 
4.1edd.  Bruk av sjø, vassdrag, med tilhørende strandsone. 
 
Småbåthavn med flytebrygge 
• I området Småbåthavn tillates flytebrygget  utlagt for inntil 20 båter med adkomstveg fra 
regulert parkeringsplass. 
I området Småbåthavn  kan anlegges kaianlegg til  privat bruk. Kai kan helt  bebygges med lager 
og servicebygg på inntil 100m2BRA  for lagring av utstyr  og for handtering og rengjøring av 
fangst. 
 
• Ved søknad om tillatelse til tiltak  for flytebrygge og kai skal det vedlegges detaljplan som viser  
omfang og plassering.  Opprinnelig strandlinje skal bevares best mulig. 
 
 
Naust. U/N/B 1-2 
 
• Område U/NB 1 er for oppsetting av inntil 2 naust . Naustbygg skal bygges utenfor hensynssone 
for høyspentanlegg/sjøkabel. 
 
• Områdene U/N/B 2 kan brukes som felles sjøsetting og opptrekk av båter, inkludert 
nødvendig løfteutstyr og spyling av båter vedrørende drift av utleiehytter i områdene 
Fritid/ Turistformål 1-2 og for eiere av fritidsboligene i feltene H1 til H6. I området kan bygges 
inntil 2 naust for lagring av båter og utstyr .  
 
• Naust røstes mot sjøen.  
 
Røstvegg skal ha fast bredde på 5 meter 
 
• Max BRA-areal for naust er  50m2 
 
• Naust skal kun ha en etasje og bygges uten loft. 
 
• Saltak anvendes med takvinkel mellom 22 og 35 grader. 
 
• Samtlige naust skal ha beslektede farger.  Fargevalg tillegges byggesøknaden. 
 
Ved søknad om tillatelse til tiltak  for naustbygg skal det vedlegges detaljplan som viser  omfang 
og plassering.  Opprinnelig strandlinje skal bevares best mulig. 
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§ 4 Hensynssone PBL § 11-8 jf §12-6 
Planen omfatter følgende hensynssoner: 
 
• Sikringssone frisikt (140). 
Omfatter vegkryss ved veg 1 og veg 3 til veg 2. Innen sonen skal det ikke være vegetasjon 
med høyde mer enn 50cm over vegbanens nivå i krysset 
 
 
• Faresone Ras- og skredfare (310) 
Omfatter ras-og skredsone ovenfor hyttetomtene Hi til H6. Innenfor hensynssone er det 
ikke tillatt med etablering av bygg for varig opphold. 
 
• Farsesone høyspenningsanlegg (370) 
Omfatter høyspenningsledninger gjennom planområdet. Innenfor hensynssone er det ikke 
tillatt med etablering av bygg. 
 
• Hensynssone c) bevaring av landskap (550) 
Omfatter areal ovenfor strandsonen. Bevaring av landskapstrekk Innfor hensynssone er 
det ikke tillatt med inngrep utover etablering av atkomstvei til fritidsbebyggelse for utleie 
og fritidsboliger i byggefeltene H1 til H6. 
Adkomstveien til utleiehytter må legges i den sørlige delen av hensynssonen 
Adkomstveien skal legges mest mulig skånsomt i terrenget. 
Før utbygningstiltak iverksettes  må hele hensynssonen sikres med gjerde langs eiendomsgrensen 
mellom gbnr. 67/4 og 67/15 jfr. Pl3L §  
Beiting av småfe innenfor hensynssonen tillates. 
 
• Hensynssone c) bevaring kulturmiljø (570) 
 
Omfatter regulert areal nord for registeret kulturminner på eiendommen gbnr 67/4. 
Bevaring av kulturmiljø. Innfor hensynssonen c) er det ikke tillatt med inngrep utover 
etablering av atkomstvei. 
Adkomstveien må legges i den nordlige delen av hensynssonen c) , like sør for det lille 
vannet. Adkomstveien skal legges mest mulig skånsomt i terrenget. 
Før utbygningstiltak iverksettes må hele hensynssonen sikres med gjerde langs eiendomsgrensen 
mellom gbnr. 67/4 og 67/15.  
Beiting av småfe innenfor hensynssonen tillates. 
 
§ 5 Rekkefølgebestemmelser, jf § 12-7 nr 10 
Opparbeidelseskrav for å få midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 
Før nye hytter for privat bruk eller leie tas i bruk, skal felles adkomst og parkering være ferdig 
opparbeidet. Veg , vannforsyning , avløp og elektrisitet skal være  etablert før 
bygninger  tas i bruk. 
 
 
Beskrivelse  slutt. 
 


