
  

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN    PÅ 

EIENDOMMENE 15/6, 15/7 og 15/8 I SALANGEN KOMMUNE   

  

Dato ……………………………………………………………………………………………..31.12.2011  

Dato for siste revisjon: .....................................................................06.04.2020  

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: …………………….28.09.2020 

  

  

I  

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-7 gjelder disse  

reguleringsbestemmelsene for det området som på plankartet er avgrenset med  

reguleringsgrense.  

  

  

II  

 I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12-5 er området regulert tl  

følgende formål:  

  

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr 1)  

 

1.1 Boligbebyggelse – Fritliggende småhusbebyggelse BF1, BF2, BF3, BF4, BF5   

1.2 Lekeplass - Lekeplass  

1.3 Naust – U/N/B  

1.4 Kai med fytebrygge  

 

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

 

2.1 Veg  

2.2 Gang/sykkelveg  

2.3 Annen veggrunn - grøntareal  

 

3. GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5 nr 3)  

 

3.1 Friområde – FRI1, FRI2, FRI3, FRI4  

 

6.  BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE i (PBL

§ 12-5 nr 6)  

 

6.1 Naturområde i sjø – NS 1  

6.2 Naturområde i vassdrag – NS 2  

  

  

III  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er området regulert tl følgende hensynssone:  a)
Hensynssone – Frisikt  



b) Båndlegging eter lov om kulturminner  

  

  

  

IV  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 gis følgende bestemmelser om hensynssoner innenfor 

planområdet:  

  

 1.  HENSYNSSONER  

a) Frisiktssone skal etableres som vist på plankartet. Statens vegvesen er ansvarlig for 

etablering og drif.  

b) Båndleggingssone – BF 4. Med bestemmelse om særlig hensyn tl bevaring.  Eier er 

ansvarlig for drif og vedlikehold av bygget med tlhørende tomt.  

  

V  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utorming av 

arealer og bygninger innenfor planområde.  

  

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

  

1.1 Boligbebyggelse felt BF1, BF2, BF3, B4, B5  

a) Feltene er avsat tl boligformål som fritliggende småhusbebyggelse med tlhørende

anlegg.  Det tllates bygd samlet maksimalt 7 boligbygg innen planområdet.  Hvert 

boligbygg kan utormes med inntl 2 boenheter.  

b) Bebyggelsen innenfor hvert felt skal utormes slik at den fremstår som helhetlig, 

med felles trekk i volum, eksteriør, materialbruk og farge.  

c) Bebyggelsen skal plasseres som vist på plankartet. Justeringer innenfor 

byggegrensene 

er tllat.  

d) Bebyggelsen skal ha saltak/pultak med en takvinkel mellom 22° og 35°.  

e) Bebyggelsen i felt BF 1 kan oppføres i inntl 2 etasjer.  

                               Bebyggelsen i Felt BF 2 kan oppføres i inntl 2 etasjer og inntl 8 m mønehøyde.  

   Bebyggelsen i Felt BF 3 kan oppføres i 1 etasje med sokkeletasje   

BF 4 er båndlagt eter lov om kulturminner. Ved tltak i felt BF4, skal Fylkets kulturavdeling ha 

godkjent dete.    

BF 5 Bebyggelsen i felt BF 5 kan oppføres i inntl 2 etasjer.  

f) Maksimalt tllat bebygd areal – BYA – er sat tl 130 m2 pr boligbygg. 

Parkeringsareal i garasje, i bolig eller på terreng skal ikke regnes med i BYA. 

g) For hver boenhet i de enkelte felt skal det avsetes minst 1 parkeringsplass i garasje 

og 1 gjesteparkeringsplass på terreng.  

h) For hvert boligbygg skal det avsetes et minste uteoppholdsareal – MUA – på  100 

m2 for 1. boenhet og 25 m2 for 2. boenhet.  Minste bredde skal være 7 m.  

i) Etablering av tltak i strandsonen skal hensynta fremtdig stgning av vannstanden.  

Plassering og utorming av tltak skal gjøres i samarbeid med kommunen.  



  

  

1.2 Lekeplass Lek 1  

a) Det skal avsetes et areal tl formålet som vist på plankartet.  

b) Lekearealet skal utormes i samarbeid med kommunen.  

c) Lekearealet skal anlegges og drifes i fellesskap av boligeierne i planområdet.  

d) Lekearealet skal være ofentlig tlgjengelig.  

  

  

1.3 Naustområdet – UN1  

a) Det skal avsetes areal tl formålet som vist på plankartet  

  Opparbeidelse av grunnarealet og utormingen/plasseringen av de enkelte naust skal 

gjøres i h.h.t. tl en godkjent søknad om rammetllatelse som skal inneholde en 

situasjonsplan som viser omfang og detaljert lokalisering av alle naustene.  

b) Naustene skal ha saltak med en takvinkel mellom 22° og 35°.   

c) Naustene skal utormes slik at den fremstår som helhetlig, med felles trekk i volum, 

eksteriør, materialbruk og farge.  

d) Det enkelte naust skal ikke overstge BYA = 40 m2.  

e) Naustområde skal opparbeides, administreres og drifes av et styre som er valgt av 

boligeierne i planområdet.   

f) De enkelte naust er forbeholdt boligeierne i planområdet.  Imidlertd kan et enstemmig

styre gi interesserte med bosted utenfor planområdet adgang tl kjøp av tomt for 

oppføring av naust eller kjøp av ferdig oppført naust.  

   

1.4 Kai/molo med fytebrygge  

a) Det skal avsetes areal tl formålet som vist på plankartet.  

b) Opparbeidelse av grunnarealet og utorming av kai, molo og fytebrygge skal gjøres i 

h.h.t. en godkjent søknad om rammetllatelse for tltaket.  

c) Tiltaket skal opparbeides, administreres og drifes av samme styret som er nevnt i pkt 

1.3 e).  

d) Minimum 1 ret tl båt- og naustplass skal følge gnr./bnr. innenfor planområdet. Utover 

dete kan styret bestemme at interesserte med bosted utenfor planområdet kan gis  adgang tl bruk 

av tltaket.  

  

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

    

2.1 Kjøreveg  

a) Ofentlig kjøreveg ookkjøreveg): Eksisterende avkjørsel fra FV 84 skal utbedres og 

benytes som atkomst tl planområdet.  

b) Felles kjøreveg ofkkjøreveg): skal opparbeides som vist på plankartet i h.h.t.  

kommunalt godkjent standard for konstruksjon, tracéer, bredder og profler.   

  

2.2 Vann- og avløp  



a) Nye oppføringer som skal tlknytes vann, skal tlknytes eksisterende kommunalt vann i

området  

b) Det må sikres tlfredsstllende avløpsanlegg i området med rense- og overføringsløsning

i samråd med teknisk etat i kommunen.  

c) Bekken i planområdet skal benytes som en del av tracéen for avløpet.  

d) Avløpsledningen skal føres ut i forden tl 2 m under laveste lavvann.   

  

2.3 El - kraf  

a) Prosjektering og bygging av anlegg for strømforsyningen skal utøres av Troms Kraf 

Net AS.   

b) Nødvendig areal for tracéer frem tl eventuell trafo og areal tl trafo innenfor 

planområde, må sikres som en mindre vesentlig endring av reguleringsplanen.  

3. GRØNNSTRUKTUR    

   

3.1 Friområde i vassdrag - FRI 1 og FRI 2 og Naturområde i vassdrag – NS 2  

   

a) Med hensyn tl utorming og lokalisering av tltak i elva og på elvebredden skal området

sees i sammenheng med trace for avløp og atkomsten tl boligene i Felt BF 3.  

  Områdene skal opparbeides, drifes og vedlikeholdes eter en avtale som oppretes 

mellom boligeierne innen planområdet og kommunen.  

  

  

6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE  

  

6.1 Naturområde i sjø – NS 1 og Friområde ved sjø – FRI 3, FRI 4   

  

a) Nødvendige tltak i strandsonen i forbindelse med etablering av molo/kai, naust og 

annet, skal godkjennes av kommunen før igangsetelse.  

  Området med tltak skal opparbeides, drifes og vedlikeholdes eter en avtale som oppretes

mellom boligeierne innen planområdet og kommunen.   

b) Strandsonen skal være ofentlig tlgjengelig.  

    

  

VI  

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12  – 7 gis følgende fellesbestemmelser.  

  

a) Dersom det under arbeid i området skulle komme frem gjenstander eller levninger 

som viser eldre aktvitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes kultur-/ 

vernemyndighetene, jfr. lov om kulturminner.   

b) Eter at denne reguleringsplanen er godkjent eller stadfestet, kan det ikke inngås 

privatretslige avtaler som er i strid med planen.    

  

  



VII  

I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling § 12  – 7 gis følgende bestemmelser om 

vilkår og rekkefølge:  

  

a)  Før det gis igangsetngstllatelse tl tltak generelt innen planområdet skal følgende 

være ferdigstlt:  

- Kryss med fylkesveien skal være oppgradert i h.h.t vegvesenets krav tl utorming

og frisikt som beskrevet i Vegvesen håndbok 017 Veg- og gateutorming.  Ferdig 

opparbeidet avkjørsel skal godkjennes av Statens Vegvesen.  

- Hovedledning for avløp innen planområdet skal være etablert med nødvendig 

slamavskiller/rensing og ført tl forskrifsmessig dybde i sjøen.  

- Anlegg for tlkoblig av elkraf for boligene i planområdet skal være etablert i 

planområdet.  

  

Igangsetngstllatelse kan likevel gis dersom det gjennom utbyggingsavtale, eller på 

annen måte foreligger tlstrekkelig sikkerhet for at kravene vil bli oppfylt før omsøkte 

tltak tas i bruk. Brukstllatelse kan i alle tlfelle ikke gis før kravene er oppfylt.  

  

b) Før det gis igangsetngstllatelse tl bygging av bolig i felt BF1, BF5, skal følgende 

tltak være ferdigstlt:  

- Midlertdig tlkoblingsmulighet for vann, avløp og el-kraf.  

  

c) Før det gis igangsetngstllatelse tl bygging av bolig i Felt BF2, skal følgende tltak 

være ferdigstlt:  

- Veg 1 skal være etablert frem tl naustområdet U/N/B, som vist på 

plankartet  - Som nevnt i pkt b) over.  

  

d) Før det gis igangsetngstllatelse tl bygging av bolig i Felt BF3, skal følgende tltak 

være ferdigstlt:   

- Som nevnt i pkt c) over.  

- Atkomst med bro over bekken.   

  

e) Før det gis igangsetngstllatelse tl tltak i felt BF4, skal Fylkets kulturavdeling ha 

godkjent dete.    

  

f) Før det gis brukstllatelse tl 1. bolig innen planområdet, skal lekeplass LEK 1 være 

ferdig opparbeidet med lekeutstyr.  

  

    

  

Tromsø 31.12.11    

Lars Tore Dalsbøe  

Arkitekt/planlegger  

  



Revidert.  

Finnsnes 06.04.2020

 Marion Olsen   

Plankonsulent   

Sjøvegan, 16.10.2020 

Endret i hehold tl k-sak 70/20 28.09.2020

Ingrid Helene Frantzen

Kommune- og samfunnsplanlegger
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