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Reguleringsbestemmelser 
 

Detaljregulering for Bjørkestøl, Uløya 
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Revidert: 
 
 

§1 Generelt 
 
1.01 Planens hensikt er å legge til rette for en helhetlig arealforvaltning ved oppføring av fritidsboliger 

og naust med tilhørende anlegg. 
 
Den tiltenkte reguleringsplanen har til hensikt å hindre fraflytting, samt styrke lokalsamfunnets 
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 på 184 dekar, inkludert areal i sjø. 
 

1.02 Skjervøy kommunes kommuneplan med tilhørende retningslinjer og bestemmelser gjelder ved 
siden av disse bestemmelsene så langt det passer. 

 
1.03 Planområdet er regulert til følgende formål: 

 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 1): 
Garasjeanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse (1119), GF1 – GF2 
Fritidsbebyggelse (1120); Tomter merket F1 – F20 
Uthus, naust, badehus (1589); U1 – U4 
Lekeplass (1610); f_LEK1 – f_LEK2 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 2): 
Kjøreveg (2011); o_V1 og V2 - V6 
Annen veggrunn, teknisk anlegg (2018); Grøft, skjæring, fylling og annet kantareal til vei. 
Parkeringsplasser (2080); f_P1, P2 og f_P3 
Energinett (2110); E 
 
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 5): 
Friluftsformål (5130); FR1 – FR14 
Vern av kulturmiljø eller kulturminne (5600); KULT 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 6): 
Friluftsområde i sjø og vassdrag (6710); FR-V1 - FR-V8 

 
1.04 Det er innenfor planområdet avsatt følgende hensynssoner (PBL § 12-6): 

 
Faresone: 
Rasfare (310); H310 
Høyspenning (370); H370 
 
Sikringssone: 
Frisikt (140); H140_1-8 

 
Angitt hensynssone: 
Friluftsliv (530); H530_1-3 
Kulturminne (570); H570 
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§2 Fellesbestemmelser 
 

2.01 Områder for fritidsbebyggelse skal ha vann- og avløpsløsning basert på følgende: 
 
For eksisterende bygg uten felles VA-anlegg tillates vannforsyning via brønner. 
 
Nye områder for fritidsbebyggelse (F7-F20) skal tilknyttes fellesanlegg i henhold til en godkjent 
vann- og avløpsplan for området. 

 
2.02 Det tillates ført frem strøm, datakommunikasjon m.m. til hyttene via jordkabel eller luftspenn. 

Kabler i jord skal som hovedregel følge traséer for annen infrastruktur, herunder kabel- og 
ledningsnett, veier eller stier. Dersom strømforsyningen krever ny transformator/nettstasjon, kan 
dette etableres på passende lokalitet i tilknytning til kjørevei eller parkering. 

 
2.03 All graving og sprengning i terrenget skal gjøres skånsomt. Videre skal områder som ikke brukes 

til parkering, vei og byggegrunn tilbakeføres til tilnærmet opprinnelig utseende innen ett år etter 
avsluttet anlegg. Revegetering skal skje med plantemateriale som vokser naturlig på stedet. Ved 
tilsåing skal det benyttes frøblandinger som ikke inneholder fremmede eller uønskede arter. 

 
2.04 Bebyggelsen i planområdet skal tilknyttes gjeldende offentlig renovasjonsordning. Om 

nødvendig skal det avsettes arealer til dette formålet innenfor planområdet.  
 

2.05 Det tillates ikke inngjerding av enkelttomter eller planområdet som helhet, og mindre kjerreveier 
utenfor bebyggelsen skal holdes åpne. Dette av hensyn til reindrift og allment friluftsliv. 

 
 

§3 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 1) 
 
3.01 Areal regulert til garasjeanlegg er merket GF1 og GF2. Hvert av områdene kan inneha et bygg 

med funksjon garasje/lager. GF2 kan i tillegg huse større maskiner. Det tillates ikke varig 
opphold i bygningene. 
 
Bygg innenfor GF2 skal ha en minste avstand på 15 meter til veiens senterlinje. 
 
GF1 skal ha maks BRA=150 m² med tillatt mønehøyde 5,5 meter og gesimshøyde 4,5 meter. 
 
Bygg innenfor GF2 skal estetisk sett være synlig mindre enn vertikaldelt fritidsbolig merket F2, 
som er det normalt høyeste bygget man kan forvente innenfor reguleringsplanen. Utover dette 
skal GF2 ha maks BRA=200 m² med tillatt mønehøyde 6 meter og gesimshøyde 5 meter. 
 

3.02 Områder avsatt til fritidsbebyggelse (tomter merket F1 - F20) kan utnyttes innenfor følgende 
rammer: 

 F1 og F5 skal ha maks BRA=140 m² med tillatt mønehøyde inntil 8 meter. 

 F3, F4 og F6 skal ha maks BRA =140 m² med tillatt mønehøyde inntil 7 meter. 

 F2 er en vertikaldelt fritidsbolig som er oppført på en eldre låvemur. Vertikaldelt bygg skal ha 
maks BRA=280 m² med tillatt mønehøyde inntil 7 meter. 

 F7 – F20 er nye tomter for fritidsbebyggelse. Hver av disse skal ha maks BRA=140 m² og 
tillatt mønehøyde inntil 7 meter. 

 
For F1 og F3 – F20 kan det oppføres ett tilleggsbygg pr. tomt mens det for F2 tillates inntil to 
tilleggsbygg. Slik bebyggelse skal oppføres i form av anneks eller uthus med maks BRA=30 m² 
og inntil 4,5 meter mønehøyde. 
 
Alle tomter skal ha minimum to parkeringsplasser. For F2 gjelder fire parkeringsplasser. 
Parkering opparbeides på felles parkeringsareal eller på egen tomt der dette vil være naturlig. 
 
All bebyggelse skal utformes slik at den glir estetisk fint inn i terrenget, og bygningene skal være 
kledd med trepanel eller oppføres i tømmer. Ved fargevalg skal det legges vekt på å benytte 
duse og naturliknende farger. 
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For alle tomter gjelder at hovedbygning skal ha saltak, med tillatt takvinkel mellom 22 og 38 
grader. 
 
Hovedmøneretning på hovedbygg skal uavhengig av tomtens helning ligge parallelt med 
terrengets høydekoter. Dette for å sikre god estetikk uten å risikere for dominerende fremtoning 
av byggene. 

 
3.03 Areal regulert til uthus/naust/badehus er merket U1 – U4 i plankartet. 

 
U1 er en gammel kårstue som i dag fungerer som et felles uthus. Arealet skal ha maks BRA=50 
m² med tillatt mønehøyde inntil 4,5 meter. 
 
U2 - U4 er områder for naust i strandsonen, hvorav U2 har et eldre eksisterende naust tilknyttet 
det sentrale gårdstunet (tomtene F1-F7). Dette arealet skal ha maks BRA=100 m² og tillatt 
mønehøyde inntil 5 meter. Hvert av områdene U3 og U4 kan benyttes for samlokalisering og 
oppsetting av inntil 4 naust, der hvert naust skal ha maks BRA=50 m² og mønehøyde inntil 4 
meter. Områdene kan også brukes til sjøsetting og opptrekk av båter. Utbygging og 
tilrettelegging av naustareal skal skje på en måte som ivaretar estetikk og stedlig sjøkultur i tråd 
med kulturlandskapet på Uløya. Dette innebærer følgende: 

 Naustene skal røstes mot sjøen. For røstvegg tillates en bredde på inntil 5 meter. 

 Saltak skal anvendes, med takvinkel på 22-35 grader. 

 Naust skal ha tilnærmet samme avstand til sjøen så langt dette er mulig. 

 Taktekking skal være av materialer som ikke avgir refleks. 

 Samtlige naust skal ha nært beslektede farger. Fargevalg tillegges byggesøknad. 
 

3.04 I områder avsatt til lekeplass, merket f_LEK1 – f_LEK2, skal det etableres leke- og 
rekreasjonsareal for barn og unge. f_LEK1 skal være felles for tomtene F1 – F7 mens f_LEK2 
skal være felles for tomtene F8 – F16. 
 
Områdene kan ryddes og opparbeides for å tjene formålet. 
 

3.05 Alle mønehøyder for bebyggelse måles fra gjennomsnittlig terrengnivå på skrå og flat tomt. Med 
gjennomsnittlig terrengnivå menes gjennomsnittlig diagonal av eksisterende bakkenivå. 

 
 

§4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 2) 
 
4.01 Arealer avsatt til kjøreveg er merket o_V1 og V2 – V6 i plankartet. o_V1 er eksisterende 

fylkesvei mens V2 – V6 omfatter nye, private veier. 
 
Nye veier skal som hovedregel ha en kjørbar bredde på 4,0 meter. Kabler og vannledninger kan 
graves ned i traséene. Framføring av vei skal gjøres så skånsomt som mulig. 
 
Kjøreveier kan ha en stigning på <15 %. 
 

4.02 Areal regulert til annen veggrunn omfatter kantareal til vei, inkl. grøft, fylling og skjæring. 
 

4.03 Areal for parkeringsplasser er merket f_P1, P2 og f_P3 i plankartet. 
 

f_P1 skal inneha 6 p-plasser. Minimum to av plassene skal være forbeholdt tomt F7 mens øvrige 
plasser kan disponeres fritt av tomtene F1 – F6. 
 
P2 skal inneha 2 p-plasser og være forbeholdt tomt F6. 
 
f_P3 skal inneha 12 p-plasser, hvorav 8 skal være felles for tomtene F17 – F20. Øvrig ledig 
kapasitet kan om ønskelig benyttes for parkering av tilhengere e.l. 

 
4.04 Område avsatt til energinett, merket E, skal benyttes til oppføring av nettstasjon for 

strømforsyning til ny bebyggelse. 
 

 

§5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 5) 
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5.01 I områder avsatt til friluftsformål, merket FR1 – FR14, skal vegetasjonen skjøttes til fordel for 

friluftslivet og for å ivareta eksisterende landskapsmessige verdier. Vegetasjonen skal i størst 
mulig grad bevares. 
 
Det kan etableres gangveier innenfor ”angitt hensynssone – friluftsliv” (H530_1-3), jf pkt. 7.04. 
 
Innenfor arealene kan det etableres brønner og annen teknisk infrastruktur knyttet til vann og 
avløp. Slike tiltak skal ikke ligge høyere enn allerede eksisterende brønner/kummer som er 
opparbeidet nedenfor reindriftas registrerte driveled for reinsdyr. Rørtraséer i jord skal 
tilplantes/tilsåes med vegetasjon naturlig forekommende på stedet. 
 

5.02 Areal regulert til vern av kulturmiljø eller kulturminne, merket KULT, inneholder et automatisk 
fredet kulturminne i form av en hustuft. Det er forbudt å sette i gang tiltak eller utøve virksomhet 
som kan skade, ødelegge, flytte, forandre, tildekke eller på annen måte skjemme minnet. 
Registrert kulturminne blir særlig hensyntatt ved utvidet hensynssone på 25 meter i radius fra 
lokalitetens senter, jf pkt. 7.05.  

 
 

§6 Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12-5, 2. ledd, nr. 6): 
 
6.01 Områder avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag, merket FR-V1 - FR-V8, skal i størst mulig 

grad bevares av hensyn til vann- og naturmiljø, biologisk mangfold, landskapshensyn og 
friluftsliv. 
 
FR-V1 – FR-V3 omfatter sjøområde. Bruk av dette er underlagt havne- og farvannslovens 
bestemmelser om tiltak i sjø. Bruk av områdene skal ikke være til hinder for allmenn atkomst, 
fritids- eller yrkesfiskere. 
 
FR-V3 kan inneha en flytebrygge, kai e.l. til fortøyning/betjening av småbåter. Slike tiltak er for 
øvrig søknadspliktig, jf. Skjervøy kommunes egne bestemmelser og retningslinjer. 

 
 

§7 Hensynssoner (PBL § 12-6) 
 
7.01 Innenfor faresone – rasfare (H310) skal det ikke være noen form for bygg, anlegg eller andre 

installasjoner. Det tillates heller ikke snauhogst eller annen form for bearbeiding av grunnen som 
kan øke rasfaren. 
 

7.02 Areal avmerket som faresone – høyspenning (H370) omfatter eksisterende høyspentlinje, med 
en bredde tilsvarende 8 meter på hver side av linjetraséen. 
 

7.03 I områder avsatt til sikringssone – frisikt (H140_1-8) skal det ikke være sikthindre høyere enn 
0,5 meter over veiens planum i siktretningen. 
 

7.04 Areal avmerket som angitt hensynssone – friluftsliv (H530_1-3) skal benyttes for 
opparbeiding/vedlikehold av gangveier og turstier. 

 
Innenfor H530_3 skal det opparbeides gangveier mellom parkeringsplass f_P3 og tomtene F17 
– F20. 

 
7.05 Angitt hensynssone – kulturminne (H570) omfatter areal merket KULT, med 25 meter radius 

til kulturminnets senter. Beitedyr innenfor sonen tillates. Hensynssonen er en båndlegging etter 
loven om kulturminner. 

 
 

§8 Rekkefølgebestemmelser 
 
8.01 Opparbeidelseskrav for å få midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: 

 Før nye fritidsboliger tas i bruk skal felles atkomster og egne parkeringsenheter være ferdig 
opparbeidet. 
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 Vannforsyning, avløpsløsning og elektrisitet til nye tomter skal være godkjent og 
tilfredsstillende etablert før disse tomtene kan tas i bruk. 

 
8.02 Avkjørsler fra FV. 342 (o_V1) skal bygges i henhold til krav i vegnormalene. Dette er en 

forutsetning for innvilgelse av byggetillatelser i planområdet. 


