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REGULERINGSPLAN FOR RORBUER I YTRE HAVN, SKJERVØY 
 

 

Dato: ...................................................................................................................................... 25.10.2010 

Dato for siste revisjon............................................................................................................ 17.03.2011 

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: ............................................................. 17.03.2011 

 

 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 

som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål: 

 

1. Bebyggelse og anlegg  

 Fritids- og turistformål  

 

2.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Parkeringsplasser 

 Fortau  

3. Grønnstruktur 

 Park 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

 Havneområde i sjø  
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III 

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

arealer og bygninger innenfor planområdet: 

 

1. Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, 1) 

1.1 Fritids- og turistformål  

a) Innenfor dette arealet tillates etabler t 7 rorbuer for utleie med  redskapsboder og sløyeboder. Kai 

og flytebrygger.  

b) Ved søknad om byggetillatelse skal det vedlegges en situasjonsplan som blant annet viser 

bebyggelsens plassering og utforming, kailinje, flytebrygger, avkjørsel, utforming og bruk av 

ubebygd areal. Planen skal godkjennes av kommunen.  

c) I forbindelse med søknad om byggetillatelse skal det utarbeides skisseprosjekt for rorbuene.  

d) Rorbuene tillates bygget med  maks gesimshøyde 5,5 m over etablert landareal / brygge. Laveste 

tilltatt guvhøyde kote 3,20. Tillatt takvinkel mellom 27 og 33 grader. 

e) Møneretningen skal være vinkelrett på kaifront / sjølinje.  

f) I forkant av rorbuene skal det bygges trekai. Planum  trekai skal være på kote 3,0. Ved utfylling av 

byggeområde, skal fyllingsfoten  ikke overskride byggegrensen. Eventuell fylling foran rorbuene 

skal avsluttes med vertikal bryggekant i  plank og  plankedekke  oppå fylling. 

g) Flytebrygger for opp til 14 utleiebåter i ca. 20 fots størrelse kan legges på ytre side av brygge. 

Flytebryggene kan ikke overskride definert byggegrense i sjø. 

h) Vann og avløp skal tilknyttes offentlig anlegg.  

i) Det er ikke tillatt med luftspenn ved  installering av strøm. Det tillates bruk av solcellepaneler, 

men disse må plasseres på en slik måte at de ikke virker skjemmende for omgivelsene.  

j) Rorbuområdet må adskilles fysisk fra industriområdet med et tregjerde som sperrer for adgang 

mellom rorbuområdet og industriområdet. 

k) Det tillates ikke montert parabolantenne på den enkelte rorbu. Det forutsettes at det monteres en 

fellesantenne for  rorbuene. Denne må plasseres på en slik måte at den ikke virker skjemmende for 

omgivelsene.  

l) Det er ikke tillatt å kaste fiskeavfall i sjøen. 

 

2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastuktur (PBL § 12-5, 2) 

 
a) Parkeringsplasser for rorbugjester.   

b) Som kjøreatkomst fra fylkesveg 866 til parkeringsplasser tillates brukt eksisterende atkomst til DS 

kaia.  

c) Fortau langs Havnegata.  

 

3 Grønnstruktur (PBL § 12-5, 3) 
3.1   Park  

a. Eksisterende steinbelegging på torg og strandpromenade skal beholdes.  

b. Grønnstrukturen skal forsterkes i samsvar med innredningsplan som skal utarbeides av 

kommunen. 
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4. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL § 12-5, 6) 

4.1  Havneområde i sjø  

a) Området skal betjene offentlig og privat båttrafikk, som av hensyn til sikkerhet og 

framkommelighet, til enhver tid må være åpent.  

 

IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 1 gis følgende bestemmelser vedr utforming av 

arealer, bygninger og anlegg: 

a) Estetikk: Rorbuene skal tilpasses tomta på en god måte mht form og farge, og utforming av 

utearealer.  

 

V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 4 gis følgende funksjons- og kvalitetskrav: 

a) Brannsikkerhet: Krav til brannsikkerhet i bygningene skal ivaretas. 

b) Universell utforming: Uteområder og rorbuer skal tilfredsstille krav til universell utforming. 

 

VI 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 6 gis følgende bestemmelser vedr verneverdier: 

a) Kulturminner: Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre 

levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes 

kulturvernmyndighetene jfr. lov om kulturminner. 

 

 

VII 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 10 gis følgende bestemmelser vedr vilkår og 

rekkefølge: 

a) Det kan ikke gis brukstillatelse  til rorbuene før parkeringsplass PI er bygget og atkomst og 

avkjørsel fra fylkesveg til parkeringsplass PI er godkjent av kommunen og Statens vegvesen.  

b) Plan for avfallshåndtering skal vedlegges søknad om rammetillatelse. 

c) Det kan ikke gis brukstillatelse til rorbuene før området er adskilt fysisk fra industriområdet  med 

et tregjerde som sperrer for adgang fra rorbuområdet til industriområdet. 

 

 

VIII 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 12 gis følgende bestemmelser vedr nærmere 

undersøkelser: 

a) Grunnforholdene, bl.a. mht. kvikkleire, skal være avklaret før det gis byggetillatelse. 

b) Det skal gjøres en tilstrekkelig vurdering av radon før byggetillatelse gis. 

c) Det skal gjennomføres en bølgevurdering som skal ligge til grunn for søknad om byggetillatelse 

for fundamentering for rorbuer og for brygger og flytebrygger. 
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d) Strømleverandøren skal gjøre en vurdering av elektromagnetisk stråling fra eksisterende 

høyspentnett i forhold til rorbuene. 


