Sørfold kommune

PLANBESTEMMELSER
til områderegulering for

Ytre Buvik
1845-2011003

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Oppstartsmøte
Kunngjøring 1 om igangsatt planlegging
1.gangs behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
2.gangs offentlig behandling i planutvalget
Offentlig ettersyn i tidsrommet
3.gangs behandling i planutvalget
Vedtatt kommunestyret

Dato

Sign.

14.12.2011
17.03.2012
19.06.2012
05.06.-10.08.2012
07.11.2012

R.H.B.
R.H.B.
E.S.
E.S.
E.S

18.12.2012

E.S

Planident: 1845-2011003

Reguleringsbestemmelsene er i samsvar med kommunestyrets vedtak. Plankart til
bestemmelsene er vist i eget dokument.
Dato…04.01.2012

……………………………………………………………...
ordførerens underskrift

Planbestemmelsene er utarbeidet 15.05.2012
av A/S Salten Kartdata på vegne av Sørfold kommune og
Reidun Elvestad
Revidert: SKD i hht. adm., 18.10.2012
1

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

§1
GENERELT
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense.
Området reguleres til følgende formål:
1. Bebyggelse og anlegg: Boligbebyggelse, Garasjeanlegg, Fritidsbebyggelse, Naustbebyggelse,
Uteoppholdsareal.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: Kjøreveg, Privat atkomst, Annen veggrunn (tekniske
anlegg) - Snuplass, Parkering.
3. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift: Friluftsformål.
4. Bruk og vern av sjø og vassdrag: Fiske, Småbåtanlegg.

§2
BEBYGGELSE OG ANLEGG
Bygningsmyndigheten skal påse at bebyggelsens form, fasader, vindusinndeling og synlige materialer
harmonerer med bebyggelsen omkring. Bygninger skal tilpasses terreng for å unngå større skjæringer,
fyllinger, murer o.l. Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming.
2.1

Areal til boligbebyggelse, B1-B2.
a) Eksisterende bygninger på B1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende størrelse og
utforming. Eventuell utvidelse eller endring av bebyggelsen må tilpasses eksisterende
bebyggelse med hensyn til form og materialvalg.
b) På B2 kan det oppføres bolighus i inntil 2 etasjer samt kjeller. Maksimal mønehøyde er 9,0 m
målt fra gjennomsnittlig planert terreng.
c) For enebolig må det anlegges minimum 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Garasje kan
erstatte en biloppstillingsplass.
d) Det samlede bebygde areal (%-BYA) skal ikke overstige 30 % av tomtens nettoareal,
inkludert parkeringsareal.

2.2

Areal til garasje, G1.
a) Innenfor område G1 kan det plasseres en frittliggende garasje tilhørende B2. Garasjen kan ha
en grunnflate på inntil 70 m² og skal tilpasses bolighuset mht. materialvalg, form og farge.
Maksimal mønehøyde på garasje er 5,0 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng.

2.3

Areal til fritidsbebyggelse, H1-H6.
a) Det kan fradeles inntil 1,1 daa tomt pr hytte for H1-H6. Tomteavgrensning som er vist på
plankartet er retningsgivende og det kan gjøres mindre justeringer for å tilpasse terrengform
og herunder hytteplassering.
b) Maksimalt bruksareal (BRA) pr hytte skal ikke overstige 120 m² eksklusiv parkering. Arealet
kan fordeles på flere bygg og om dette gjøres skal det være et hovedbygg og ingen av de andre
byggene skal ha et bruksareal (BRA) på over 30 m2. Det kan tillates dusj og sanitæranlegg i de
andre byggene. Anneks/uthus skal tilpasses hovedbygg med hensyn til materialvalg, form og
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farge. Der terrenget tillater det kan bygninger oppføres i inntil 2 etasjer med maksimum
mønehøyde på 8,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Det er kommunen som tar stilling
til om valgt bygg og byggehøyde er tilstrekkelig tilpasset terrenget, jf. krav § 6.1 b).
c) Inngjerding eller oppføring av andre stengsler er ikke tillatt på tomtene. Terrasse/balkong kan
lukkes inne mot beitedyr.
d) Eksisterende gjerde mot skrent i nord kan opprettholdes, forsterkes og vedlikeholdes ved
behov.
e) Det tillates innlagt strøm og vann i hyttene samt avløp, som skal føres til godkjent
avløpsanlegg i henhold til forurensningsforskriften kap.16.
2.4

Areal til naust, N1-N2.
a) Eksisterende naust innenfor område N1 kan opprettholdes og vedlikeholdes i sin nåværende
størrelse og utforming. Eventuell utvidelse eller endring må tilpasses eksisterende bebyggelse
med hensyn til form og materialvalg.
b) I område N1 kan det settes opp 1 naust.
c) I område N2 kan det settes opp totalt 7 naust.
d) Bebygd areal (BYA) pr naust skal ikke overstige 40 m². Naust skal oppføres i 1 etasje, ha god
form og materialbehandling. Takform skal være saltak og mønehøyden skal maksimalt være
4,5 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. Utvendige farger på kledning/tak skal være
matte og helst i mørk farge. Bygningen skal ikke ha vindu, og skal ikke innredes til
overnatting.
e) Plassering av naust og tomtegrenser i plankart er kun retningsgivende og skal være til minst
mulig sjenanse for allmennhetens frie ferdsel. Det skal ikke settes opp stengsler o.l. som fører
til privatisering av strandsonen.

2.5

Areal til uteopphold, UT1.
a) Innenfor område UT1 kan det opprettholdes og etableres nye grøntområder. Området er avsatt
til rekreasjon og opphold for allmennheten. Bygninger og andre tekniske anlegg tillates ikke
oppført. Unntak er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt
trafo/fordelingskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utforming og bruk. Det er
ikke tillatt med motorisert ferdsel og det skal ikke settes opp stengsler eller lignende som fører
til privatisering av noen deler av områdene. Områdene kan benyttes i henhold til
bestemmelsene i friluftsloven og skogbruksloven.

§3
SAMFERDSELANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
3.1

Kjøreveg
a) Kommunal veg, Buvikveien kan opprettholdes og vedlikeholdes som tidligere.

3.2

Privat atkomst, PA1
a) PA1 er privat vegatkomst for B2.
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3.3

Annen veggrunn – tekniske anlegg, Snuplass.
a) Innenfor nødvendig trafikkareal inngår annen veggrunn som grøfter, skjæringer/fyllinger,
plass til snøopplag osv. i forbindelse med eksisterende veg og snuplass.

3.4

Parkering, P1.
a) P1 er felles parkering for H1-H6 og det avsettes minimum 2 parkeringsplasser pr tomt. Herav
skal 5 % være avsatt til personer med nedsatt funksjonsevne.

3.5

Frisiktsone veg.
a) Innenfor frisiktssoner i kryss tillates ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon med
høyde over 0,5 meter.

§4
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT
4.1

Friluftsområde, FRL1.
a) Område FRL1 er avsatt til friluftsområde for rekreasjon og opphold for allmennheten.
Bygninger og andre tekniske anlegg tillates ikke oppført.
b) Unntak er mindre bygninger og installasjoner til kommunalteknisk anlegg samt
trafo/fordelingskap. De skal tilpasses nærområdet med hensyn til utforming og bruk.
c) Det er ikke tillatt med motorisert ferdsel og det skal ikke settes opp stengsler eller lignende
som fører til privatisering av noen deler av områdene. Unntak er motorisert ferdsel i
forbindelse med stedbunden næring. Områdene kan benyttes i henhold til bestemmelsene i
friluftsloven og skogbruksloven.

§5
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
5.1

Fiske, FO1.
a) Innenfor området regulert til fiske skal det ikke plasseres anlegg som er til hinder for
fiskebåter eller alminnelig båttrafikk i området.

5.2

Småbåtanlegg, SB1.
a) Område SB1 er avsatt til flytebrygger for fortøyning av fritidsbåter, samt i nødvendig
utstrekning forankring/landfeste samt bølgebrytere i tilknytning til anlegget. Flytebrygge og
bølgebrytere skal ha en forsvarlig forankring. Det kan anlegges inntil 8 båtplasser. Plassering
og størrelse på flytebrygge i plankart er kun retningsgivende.
b) Alle inngrep i sjøområder, som utlegging av flytebrygger eller lignende, må behandles etter
havne- og farvannsloven § 18 andre ledd før iverksetting.
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§6
DIVERSE BESTEMMELSER
6.1

Utbygging – rekkefølgebestemmelser
a) Før det gis igangsettelsestillatelse for H1-H6 skal P1 være verdig opparbeidet.
b) Ved byggsøknad for hytter skal det for den enkelte tomt legges ved profiler av eksisterende og
nytt terreng med bygning inntegnet i samme målestokk (1:200).
c) Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel
ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet
i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf.
Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner, § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel.
d) Avvik fra bestemmelsene vil kunne føre til krav om detaljregulering.

6.2

Radon
a) Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet
tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften.
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad.

6.3

Flomfare (stormflo)
a) Byggetiltak under kote 3,2 skal være sikret mot flom i henhold til NVE’s retningslinjer på
søknadstidspunktet. Bebyggelsens grunnmurshøyde eller laveste gulvnivå må ha minimum
kotehøyde 3,2. Det skal benyttes konstruksjoner som tåler flom.

6.4

Tilgjengelighet
a) Uteområder og atkomst til bygninger skal i størst mulig grad utformes slik at det sikres
tilgjengelighet for alle i tråd med teknisk forskrift. Alle tiltak i planområdet skal etterstrebe
universell utforming og det gjelder like fullt på områder innom hus, som på områder utendørs.

6.5

Energi
a) Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og -forsyning som fastsatt i den til en
hver tid gjeldende teknisk forskrift.

6.6

Støy
a) Alle boenheter/bygninger med støyfølsombruk skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på
uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i natt
perioden (23-07) ikke overstige L5AF 70 dB. Krav til innendørs støynivå skal være tilfredsstilt
med de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk forskrift.
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