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Båtsfjord kommune 

 
 
 

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR NEPTUNBUKTA Alt. 2. 
 
Dato:  30.08.2017 

Dato for siste revisjon:  * 

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:  * 

 
 

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 (pbl § 12-5, nr 1) 

 
- Forretning, kontor, industri: BKB1, BKB3 Sosi 1811 

 

2. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL § 12-5, nr 6) 

 
- Havneområde i sjø: VHS Sosi 6220 

 
III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr. 12 er hensynssoner regulert: 
 

1. HENSYNSSONER 

1.1 Områdebestemmelser 

a) Innen avgrenset areal i havneområdet skal det etableres motfylling.  
b) Utfylling forutsetter avklarte geotekniske forhold, miljøundersøkelse og prosjektert 

utfylling.  
c) Etablering av motfylling skal i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven, behandles 

etter havne- og farvannsloven og forurensingsloven.  
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IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 2 gis følgende bestemmelser om bruk av arealer, 
bygninger og anlegg innenfor planområdet: 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1 Generelle bestemmelser  

a) Tillatt % BRA og % BYA, skal ikke overstige det som er angitt på reguleringsplankartet.  
b) Bebyggelsen skal i seg selv og i forhold til omgivelsene gis en harmonisk utforming, 

materialvalg og fargesetting. 
c) Taktekking skal ikke ha blanke eller reflekterende overflater.  
d) Områdene skal ha atkomst fra tilliggende offentlige veg. Dersom et område deles opp i 

flere tomter, skal disse ha atkomst fra offentlig veg eller fellesatkomst. 
e) Laveste tillatt gulvnivå er kote +3,20 (NN1954). 
f) Alle tiltak / byggearbeider langs land og ut i sjø inklusive utfyllinger må i tillegg til 

behandling etter plan- og bygningsloven, behandles etter havne og farvannsloven.  
g) Topp utfylling skal ikke ligge lavere enn kote +3,20 (NN1954). 
h) Parkering for bebyggelsens behov skal løses inne på det enkelte område. Parkering 

medregnes ikke i tillatt BRA. Det skal avsettes 1 p-plass pr 50 m2 gulvflate  i tilknytning til 
forretning og kontorbygg, samt. 1 p-plass pr. 100 m2 i tilknytning til industribygg. 

i) For å minimere negative konsekvenser for fuglelivet av anleggsvirksomheten ved utfylling i 
sjø, skal det legges vekt på at anleggsarbeidet utføres på en slik måte at det ikke medfører 
unødig skade på naturmiljøet, eller ulemper for ferdselen i området. Tiltakene bør primært 
gjennomføres i en periode av året som medfører minst skade for naturmiljø, 
fiskeinteresser og friluftsinteresser, dvs. høst og tidlig vinter, og i samsvar med gjeldende 
forskrifter for slike tiltak. 

j) Det tillates ikke virksomhet som på grunn av lukt, støv eller røyk vil være sjenerende for 
omkringliggende bebyggelse. 

1.2 Forretning, kontor og industriområde (BKB1) 

a) Områdene er avsatt til bebyggelse for forretning, kontor, industri. 

b) Gesimshøyde skal ikke overstige 6,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.  
Mindre bygningsdel som heis, pipe og andre tekniske anlegg kan ha inntil 1 m høyere 
gesims enn angitt maks gesimshøyde.  

c) Det skal avsettes trase for offentlig gangsti i forkant og bakkant av arealet.  

 

1.3 Forretning, kontor og industriområde (BKB3) 

a) Områdene er avsatt til bebyggelse for forretning, kontor, industri. 

b) Gesimshøyde skal ikke overstige 10 m over gjennomsnittlig planert terreng.  
Mindre bygningsdel som heis, pipe og andre tekniske anlegg kan ha inntil 1 m høyere 
gesims enn angitt maks gesimshøyde.  

c) Det skal avsettes trase for offentlig gangsti i forkant og bakkant av arealet.  

d) Fyllingsfront mot Skoleelva skal plastres.  
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2. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 

2.1 Havneområde i sjø (VHS) 

a) Området er avsatt til havneområde i sjø. 

b) Nødvendig tilflott til kaianlegg skal sikres.  

c) I området tillates utfylling i sjø iht godkjente planer. 

d) I området kan anlegges flytekaier, nødvendige innretninger for fortøyning, vann- og 
elektrisk forsyning og lignende.  

e) Alle tiltak / byggearbeider i sjø skal i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven, 
behandles etter havne- og farvannsloven.  

 
V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om dokumentasjon: 
 

a) Ved søknad om rammetillatelse skal det vedlegges følgende:  
 

i. Helhetlig situasjonsplan i målestokk 1:500 som angir atkomster, kjøre- og gangveger, 
fortau, parkeringsplasser, tilrettelegging for nødetatene, snødeponeringsplasser.  

ii. Uteromplan 1:500 som viser en kvalitativ god disponering av tilgrensende arealer til 
tursti, med beplanting og benker ved tursti.  

iii. Dokumentasjon for utforming av plastret fyllingsfront mot sjø og plastret elveskråning 
mot Skoleelva.  

iv. Dokumentasjon vedr. brannvannforsyning. 

v. Dokumentasjon vedr. renovasjonsløsning. 

vi. Dokumentasjon vedr. farge og materialbruk. 

vii. Snitt- og fasadetegninger (1:200).  

viii. VAO plan  

 
VI 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 3 gis følgende krav til tillatt grenseverdi for støy: 
 

a) Tiltakshaver skal overfor kommunen dokumentere at anbefalt støygrense i nasjonal 
retningslinje T-1442 overholdes.  

b) Kommunen skal overfor tiltakshavere stille krav om at det i anleggsperioden skal være 
stillstand i arbeidet i deler av døgnet, fortrinnsvis mellom kl. 22 og kl. 07. 

 
VII 

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

a) Energi: Rammesøknad for bebyggelse skal vedlegges redegjørelse for hvordan 
forskriftenes energikrav oppfylles.  

b) Universell utforming: Bygninger og uteområder skal gis universell utforming iht. 
Byggeteknisk forskrift og Miljøverndepartementets rundskriv ”Tilgjengelighet for alle”. 
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c) Renovasjon: Plan for avfallshåndtering skal vedlegges søknad om rammetillatelse.   

d) Skjæring, fylling: Utforming av skjæringer og fyllinger skal godkjennes av kommunen i 
behandling av rammesøknad. Fylling mot sjø og elv skal plastres og sikres. 

e) Nødetatene: Det skal legges til rette for nødvendig adkomst for nødetatene, og 
nødvendig oppdatering av beredskapskart. Tilstrekkelig brannvannsforsyning skal 
dokumenteres. 

f) Flysikkerhet: Oppstilling og bruk av kraner i utbyggingsperioden skal avklares med 
luftfartstilsynet i forhold til flysikkerhet, jfr. regelverk for rapportering, registrering og 
merking av luftfartshinder. Det skal foreligge et positivt svar fra luftfartstilsynet før det gis 
rammetillatelse og tillatelse til oppsett av kraner.» 

 
VIII 

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

a) Kulturminner og aktsomhetsplikt: Skulle det under arbeidet i marka komme fram 
gjenstander eller andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, må arbeidet 
stanses omgående og melding sendes Finnmark fylkeskommune og Sametinget, jf. Lov av 
9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (Kulturminneloven) § 8 andre ledd. Denne 
meldeplikten må formidles videre til de som skal utføre arbeidet. 

 

IX 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 nr 12 gis følgende krav til undersøkelser før 
gjennomføring av planen: 

 
a) Geotekniske forhold: Ved søknad om rammetillatelse for anleggstekniske arbeider, skal 

det legges ved dokumentasjon på at grunnforholdene er tilfredsstillende og at nødvendige 
tiltak vil bli gjennomført. 

b) Forurensning: Før igangsettingstillatelse gis for grunnarbeider, utfylling i sjø, og/eller 
mudring i havna, skal det foretas miljøundersøkelser som grunnlag for risikovurdering og 
vurdering av påkrevde tiltak i tråd med gjeldende regelverk. 

 


