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§ 1 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankart datert 

24.10.2003, er vist med reguleringsgrense, samt seinere endringer innen planområdet. 

Arealet innen planområdet er regulert til: 

I.  BYGGEOMRÅDER boliger, konsentrert småhusbebyggelse, 

kommunaltekniske installasjoner, 

renovasjonsområde, annen bebyggelse(post) 

Il.  LANDBRUKSOMRÅDER landbruksområde 

III.  OFF.  TRAFIKKOMRÅDER kjøreveg, jernbane, veg, gang/sykkelveg, fortau, 

annen veggrunn-grøntareal. 

IV.  FRIOMRÅDER park, lek 

V.  FAREOMRÅDER høyspenningsanlegg 

VI. FRILUFTSOMRÅDER på land og i vassdrag 

VII HENSYNSSONER frisiktsoner, gul støysone 

 

FELLESBESTEMMELSER: 

§ 2 

Bebyggelse skal plasseres innenfor de på plankartet viste byggegrensene. Der 

byggegrenser ikke er vist, gjelder formålsgrensen som byggegrense. 

§ 3 

Bygningsrådet skal ved behandling av byggemelding påse at bebyggelsen får en god form 

og materialbehandling og at bygninger i samme område får en enhetlig og harmonisk 

utførelse med hensyn til takvinkel og materiale. Farge på hus skal godkjennes av 

bygningsrådet. 

§4 

Avkjørsel til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker. 
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§ 5 

Risikohensyn 

Det skal holdes en beredskap mot flom over hovedveg "Østersida". Oppføring av 

boligbebyggelse tillates ikke innenfor sonen for l 00-årsflom markert på plankartet. 

Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i byggverk, ikke 

eksponeres for radonkonsentrasjoner som kan gi forhøyet risiko for helseskader. 

Vedlagt søknad om tiltak for oppføring av boliger i BKS1 og BKS2 skal det utføres 

prøvegraving vedlegges en geoteknisk vurdering av byggegrunn. 

 

§ 6. 

Kulturminner 

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre Jevninger som 

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 

omgående, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 8. 

 

BYGGEOMRÅDER: 

§ 7 

§ 7.1: Generelt i boligområder 

a. For hver leilighet skal det avsettes plass for en garasje samt for oppstilling av 

minst 1 bil. Garasjer kan bygges sammen med bolighuset eller føres opp 

frittliggende. Garasjen skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materiale, 

form og farge. 

b. Boligbygg skal forsynes med tiltak som hindrer innstrømning av radon fra 

grunnen.  

§ 7.2: Områder for boliger med tilhørende anlegg. 

a. Frittliggende bolighus kan oppføres i inntil 2 etasjer. Sokkel etasje kan, hvor 

terrenget etter bygningsrådets skjønn ligger til rette for det, innredes til bolig 

innenfor rammen av bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Maksimal 

gesimshøyde 3,8 m for 1 etasje og 6,4 m for 2 etasje bygg, målt på byggets øverste 

terrengside. Bygninger utføres med saltak/valmet tak med takvinkel mellom 20 og 

40 grader. 

b. Tillatt bebygget areal BYA= 20%. 

§ 7.3: Områder for konsentrert småhusbebyggelse (BKS1 og BKS2) 

a. Områdene skal benyttes til konsentrert småhusbebyggelse i form av rekkehus, 

kjedehus og/eller flermannsboliger med tilhørende anlegg. Unntak gjelder tomt 6 

der eksisterende enebolig inngår i planen.  

b. Boligene kan tillates oppført i 1 etasje + sokkel i BKS1 og inntil 2 etasjer i BKS2.  

Maksimal tillatt gesimshøyde i BKS områdene er 7 m over gjennomsnittlig planert 
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terreng. Bygningene skal flatt tak, saltak eller valmtak med takvinkel mellom 20 

og 40 grader. Maksimal tillatt mønehøyde er 9 m. 

Eksisterende bolig på tomt 6 i BKS2 kan ved brannskade el. tillates gjenreist i 

opprinnelig form og plassering eller i ny form i henhold til planens bestemmelser.  

Tillatt %-BYA =40%  

 

(Eksisterende enebolig på tomt 6, har saltak med takvinkel ca. 37,5 grader, maks 

gesimshøyde 4,46 m (gesims kote 11,1 moh) og maks mønehøyde 7,08 m målt ved 

gavl (møne kote 14,46 moh NN2000). 

 

§ 8 

Område for kommunaltekniske installasjoner. 

Her tillates bare etablering og drift av kommunaltekniske installasjoner med nødvendige 

overbygg for betjening av vann -og avløpsinstallasjonene i Saltnes boligområde. 

 

§9 

Område for felles renovasjonsanlegg (f_BRE) 

Området skal være for felles renovasjonsanlegg for BKS1 og BKS2. Innen området kan 

oppføres stativ/skjul for renovasjonskontainere.  

 

LANDBRUKSOMRÅDER. 

§10 

Område L1 kan nyttes til bolig og variert hagebruk. Den eksisterende bebyggelse som 

fremgår av plankartet kan opprettholdes og vedlikeholdes, men tilbygg/påbygg tillates 

ikke innenfor   den byggegrense som fremgår av plankartet. Uthus tillates brukt til 

forskjellige former for verksted i næringsøyemed. 

 

§ 12 

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 

§ 12.1 Felles kjøreveg f_SV 

Felles kjøreveg f_SV skal være felles for eiendommene i områdene BKS 1 og BKS2 

 

§ 12.2 Felles veggrunn – grøntareal (f_SVG) 

Felles grøntareal f_SVG skal tjene til snøopplag for felles veg f_SV og være felles for 

samme eiendommer som denne.  
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FRIOMRÅDER. 

§ 13 

I friområdene kan bygningsrådet tillate oppført bygninger som har naturlig tilknytning, 

for eksempel barnepark med tilhørende lok ale, når dette etter rådets skjønn, ikke er til 

hinder for områdets bruk som friområde. 

 

FRILUFTSOMRÅDER. 

§ 14 

Områdene FL1 -FL4 er underlagt vern i hht. "Rikspolitiske retningslinjer for vernede 

vassdrag" (RPR), gitt ved kongelig resolusjon av 10. november 1994. Her tillates ingen 

inngrep i terreng eller vegetasjon, og det er ikke tillatt å sette i verk bygningsmessige 

tiltak som beskrevet under Plan -og bygningslovens §§ 81, 83, 84, 85, 86a og 93. 

Område FL5 er underlagt vern i hht. "Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag" 

(RPR), gitt ved kongelig resolusjon av 10. november 1994. Den eksisterende bebyggelse 

som fremgår av plankartet, kan opprettholdes og vedlikeholdes. I tillegg kan d et fremmes 

bebyggelsesplan for nye naust, men allmennhetens adgang til friluftsområde skal 

vektlegges. 

 

HENSYNSSONER. 

§ 15 

Frisiktsoner:  

Innen områder regulert til frisiktsoner skal det være fri sikt ned til 0,5 meter over 

tilstøtende veiers planum. Innen områdene er det ikke tillatt med objekter eller vegetasjon 

som kan være til hinder for den frie sikt. Kommunen kan etter eget skjønn tillate unntak 

for enkeltstolper og lignende med mindre diameter enn 20 cm. 

 

§ 16 

Støysoner: 

Innen støysonene skal retningslinje T-1442 legges til grunn for etablering av boliger 

med tilhørende utendørs anlegg for opphold.  

--- 


