
REGULERINGSBESTEMMELSER

Dato for siste revisjon: 19,05,2011.

Dato for kommunestyrets vedtak:

§ 1 Generelle bestemmelser

§ 1.1 Bestemmelsene gjelder for detaljplan "Fiskenes". Planområdet er vist på plankart i
målestokk 1:2000 (A2).

§ 1.2 Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense og reguleres til
følgende  

Beb else o anle PBL 12-5 nr1

Boligbebyggelse — frittliggende småhusbebyggelse (B1-B2)
Bolig (B3)
Lager
Avløpsanlegg
Energianlegg
Lekeplass

Sam erdselsanle o teknisk in rastruktur PBL 12-5 nr 2

Kjøreveg
Gangveg/gangareal
Annen veggrulm — teknisk anlegg

Gronnstruktur PBL 12-5 nr 3

Friområde

Hens nssoner PBL 12-6

Frisikt
Bevaringsområde

§ 1.3 Dersom en i forbindelse med tiltak skulle komme over materialer av kulturhistorisk
betydning, må arbeidet stanses og kulturavdelingen hos Troms Fylkeskommune og
Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven.

§  2 Fellesbestemmelser

§ 2.1 Alle nye bygg, og tiltak skal utføres i tråd med gjeldende krav til universell utforming.



§ 2.2 Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt og grøfter søkes beplantet eller
behandlet på annen tiltalende måte som samsvarer med omgivelsene.

§ 2.3 Justering av tomtegrenser og formålsgrensene til bygg- og vegformål kan tillates når
terrengmessige forhold taler for det.

§ 2.4 Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for
det tillates. Dette behandles som dispensasjon i følge gjeldende plan- og bygningslov
og delegasjonsreglement.

§ 2.5 Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke
inngås privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser.

§  3 Bebyggelse og anlegg

Boligbebyggelse — frittliggende småhusbebyggelse (B1-B2)

§ 3.1 I området skal oppføres boligbebyggelse.

§ 3.2 Bebyggelsen skal utformes som frittliggende bolighus i inntil 2 etasjer. Før søknaden
om byggetillatelse kan godkjennes kan teknisk etat kreve utarbeidet tegninger som
viser bebyggelsens tilpassing m.h.t. høyde i forhold til terreng, omkringliggende
bygninger og vegetasjon.

§ 3.3 Takvinkelen skal tilpasses bebyggelsen i området. Den skal ligge mellom 22 og 38
grader.

§ 3.4 Bebyggelsen skal plasseres i de viste byggegrenser og parallelt eller vinkelrett på
veien. Teknisk etat kan tillate at bebyggelsen trekkes lenger inn på tomta.

§ 3.5 Garasjer og boder kan bare oppføres i en etasje med grunnflate inntil 50 kvm, og skal
være tilpasset bolighuset m.h.t. materialvalg, form og farge.

§ 3.6 Plassering av garasje og boder skal være vist på situasjonsplan som følger
byggemelding for bolighuset, selv om det ikke skal oppføres samtidig som dette.

§ 3.7 Garasjer og boder kan plasseres inntil 1 meter mot nabogrense. Der terrengforholdene
tilsier det, kan garasjer tillates plassert nærmere vei enn det byggegrense viser.

§ 3.8 I tillegg til garasje skal det opparbeides 1 biloppstillingsplass pr. boenhet på egen
grunn.

§ 3.8 Utnyttingsgraden skal ikke overstige 25% BYA av netto tomt, inkludert garasje.

§ 3.9 Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter planutvalgets skjønn er til
hinder for den offentlige ferdsel. De ubebygde områdene må gis en tiltalende form,
som samsvarer med området/omgivelsene.

§ 3.10 Tomten kan gjerdes inn. Avstanden fra regulert veikant til gjerdet skal være minst 3 m.



Gjerdets høyde må ikke overstige 0,8 m.

Bolig (B3)

§ 3.11 Avgrensning
Området er vist med reguleringsgrense på plankart merket B3

§ 3.12 Formål
Området er regulert til leilighetsbygning, med tilhørende anlegg, for eldre og
funksjonshemmede

§ 3.13 Utforming av leilighetsbygning
- 3 etasjer, inkludert kjeller
- Takvinkel skal tilpasses eksisterende bygning, og ligge mellom 20 og 30 grader.

§ 3.14 Garasjer/Carport/Parkering
Garasjer, carporter og boder kan bare oppføres i en etasje, og skal være tilpasset
leilighetsbygning rn.h.t. materialvalg, form og farge.

Før kommunen kan behandle byggesøknad om slike tiltak, skal det, med byggesøknad,
fremlegges helhetlig plan/løsning, ivaretar disse funksjonene for alle boenheter.

Lager Området trekkes ut av gjeldende plan, 19,05,2011.

§ 3.15 Området er regulert til lager for bedrifter/industrien.

§ 3.16 All lagring skal skje i lukkede haller/bygninger og sikres på en forsvarlig måte.

§ 3.17 Tomteinndeling og bygningenes plassering skal godkjennes av teknisk etat

Energianlegg

§ 3.18 Innenfor regulert område skal det plasseres trafo.

Avløpsanlegg

§ 3.19 I området skal det etableres et bygg for renseanlegg med tilhørende installasjoner for
avløpsvannet.

Lekeplass

§ 3.20 Lekeplassen skal benyttes til sport og lek. På området kan det opparbeides en balløkke.
Nødvendig byggverk og anlegg, som ikke er til hinder for områdets bruk som
lekeplass, kan oppføres etter godkjenning av teknisk etat.

§ 3.21 Lekeplassen skal være åpen for allmennheten.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur



§ 4.1 Veier for motoriserte kjøretøyer skal opparbeides som angitt på planen.

§ 4.2 Terrenginngrep i forbindelse med veianlegg skal skje mest mulig skånsomt.
Veiskjæringer og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende
måte.

§ 5 Hensynssoner

§ 5.1 Frisiktsoner skal planeres på en slik måte at fri sikt i veikryss ikke hindres

§ 5.2 I området er det vedtatt vem av bygningsmassen. Det kan ikke gjøres tiltak som er i
strid med dette vernet.

Skjervøy 11.02.2011, endret 19,05,2011.


