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BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR INDUSTRIOMRÅDE 

PÅ STORHOLMEN 

 
 

Dato: 23.11.2010 

Dato for siste revisjon 18.12.2013  

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:                                                                18.12.2013  

 

 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) 

 Boligbebyggelse (B1, B2)  

 Industri (I1, I2, I3, I4, I5)  

 Forretning / kontor / industri (F/K/I)  

 Bunkersanlegg (BU) 

 Telekommunikasjon (TK) 

 Lekeplass (Lek) 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr 2) 

 Kjøreveg (Veg 1-5)  

 Fortau  

 Annen veggrunn – grøntareal  

 Havneområde / industri HI1  

 Kai, molo  

 Avløpsanlegg   

 Telekommunikasjonsanlegg (TK)   

  

3. GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr 3) 

 Friområde   

 Vegetasjonsskjerm  
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III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 er området regulert til følgende hensynssoner: 

 Sikringssone – frisikt  

 

IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6 gis følgende bestemmelser til hensynssoner innenfor 

planområdet: 

 

1. HENSYNSSONER 

1.1. Sikringssone - frisikt 

a) Innenfor områdene tillates det ikke sikthindrende gjenstander høyere enn 50 cm over veibanen. 

 

V 

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. Boligbebyggelse  

a) I feltene B1 og B2 kan eksisterende boliger bygges slik at bebygd areal blir inntil 30% BYA.  

b) Det tillates etablert ny boligbebyggelse i området, BYA < 30 %. Ny bebyggelse må utformes i 

sammenheng med eksisterende bebyggelse mht. arkitektoniske uttrykk, takform, materialbruk 

og detaljering.  

c) Det tillates en gesimshøyde på 6 m over gjennomsnittlig planert terreng.  

1.2. Generelle bestemmelser for industriområde I1 – I5, for kombinert forretning-, kontor-, -

industriområde F/K/I, for bunkersområde BU Bebyggelse må oppføres innenfor 

byggegrenser som angitt på plankartet. Oppføringen av bygg kan skje i flere utbyggingsetapper.  

b) Tillatt % BRA og % BYA skal ikke overstige det som er angitt på reguleringsplankartet. 

c) Det er ikke tillatt med utelagring. 

d) Områdene skal ha atkomst fra tilliggende offentlige veg. Dersom et område deles opp i flere 

næringstomter, skal disse ha atkomst fra offentlig veg eller fellesatkomst. 

e) Parkering for bebyggelsens behov skal løses inne på det enkelte område eller på den enkelte 

tomt. Parkering medregnes ikke i tillatt BRA. 1 p. plass pr. 100 m2 gulvflate i industriområdet, 

1 p. plass pr. 50 m2 gulvflate i forretnings – og kontorområde 

f) Laveste tillatt gulvhøyde er kote 3,20.  

g) Områdene tillates inngjerdet. 
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1.3. Industri I1, I2, I3, I4 og I5. 

a) Områdene er regulert til industri.  

b) Bebyggelsen skal ikke overstige en gesimshøyde på 13 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Mindre bygningsdel som heis, pipe og andre tekniske anlegg, kan ha inntil 1 m høyere gesims 

enn angitt maks gesimshøyde. 

1.4.  Forretning /kontor/industri, FKI 

a) Området er regulert til forretning kontor, industri.  

b) Det tillates ikke etablert virksomhet i kategoriene:  

farlig industri, virksomheter som medfører transport /lagring/håndtering av eksplosiver, olje, 

propan og gass, syrer, annet farlig gods, fryserier, bensinstasjoner. 

c) Bebyggelsen skal ikke overstige en gesimshøyde på 10 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Mindre bygningsdel som heis, pipe og andre tekniske anlegg, kan ha inntil 1 m høyere gesims 

enn angitt maks gesimshøyde. 

1.5. Bunkersanlegg, BU  

a) Området er regulert til bunkersanlegg. 

b) Det tillates etablert bensinstasjon innen området.  

c) Bebyggelsen skal ikke overstige en gesimshøyde på 13m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Mindre bygningsdel som heis, pipe og andre tekniske anlegg, kan ha inntil 1 m høyere gesims 

enn angitt maks gesimshøyde. 

d) Det skal settes opp gjerde omkring område BU. 

1.6. Telekommunikasjonsanlegg (TK)Området er avsatt til mast for telekommunikasjon, med 

tilhørende anlegg. 

1.7. Lek Området er regulert til felles lekeplass for B1 og B2. 

b) Lekeplassen skal tilfredsstille funksjonskrav til lekeplasser iht. offentlige retningslinjer, og skal 

godkjennes av kommunen.  

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

2.1. Offentlige samferdselsanlegg  

a) Samferdselsanleggene skal opparbeides med den inndeling i kjøreveger, fortau, annen veggrunn 

- grøntareal og annet som vist på plankartet, med tilfredsstillende teknisk standard og i samsvar 

med opparbeidelsesavtale samt tekniske planer godkjent av rette myndighet.  

b) De offentlige kjørevegene er på plankartet angitt som veg 1, 2, 3, 4 og 5. 

c) I alle samferdselsområder er det tillatt å legge og vedlikeholde nødvendige kommunaltekniske 

anlegg og annen infrastruktur.  

d) Samferdselsanleggene skal kunne utbygges etappevis.   

e) Veganleggene skal ha belysning i henhold til gjeldende krav.  

f) Vegskjæringer og -fyllinger skal tilsåes eller behandles på annen tiltalende måte.  

2.2. Privat kjøreveg 

a) Veg 4 fra avsluttet regulert fortau til eksisterende tankanlegg er avsatt til privat kjøreveg.  
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2.3. Havneområde / industri HI1 

a) Området er regulert til offentlig trafikkområde havn, terminalanlegg i kombinasjon med  

industri. 

b) Innenfor området tillates etablert terminalanlegg, kaier, og bebyggelse som ansees nødvendig 

for driften av havna, samt industribebyggelse.   

c) Bebyggelse må oppføres innenfor byggegrenser som angitt på plankartet. Oppføringen av bygg 

kan skje i flere utbyggingsetapper.  

d) Tillatt % BRA og % BYA skal ikke overstige det som er angitt på reguleringsplankartet. 

e) Det er ikke tillatt med utelagring. 

f) Områdene skal ha atkomst fra tilliggende offentlige veg. Dersom et område deles opp i flere 

næringstomter, skal disse ha atkomst fra offentlig veg eller fellesatkomst. 

g) Parkering for bebyggelsens behov skal løses inne på det enkelte område eller på den enkelte 

tomt. Parkering medregnes ikke i tillatt BRA. 1 p. plass pr. 100 m2 gulvflate. 

h) Laveste tillatt gulvhøyde er kote 3,20.  

i) Bebyggelsen skal ikke overskride maksimal tillatt gesimshøyde på 10 m over planum 

havneområde.  

j) Det tillates kraner som stikker høyere enn byggene. 

k) Områdene tillates inngjerdet. 

2.4. Kaiområde  

a) Området er avsatt til offentlig trafikkområde kaianlegg 

2.5. Kommunalteknisk trase I området er det tillatt å legge og vedlikeholde vann- og 

avløpsledninger samt el- og telekabler. 

b) Området tillates benyttet for etablering av gangforbindelser/stier.  

2.6. Telekommunikasjonsanlegg (TKOmrådet er avsatt til bygning for telekommunikasjon, med 

tilhørende anlegg. 

b) Det skal gis atkomst til anlegget gjennom industriområde I5.  

 

3. GRØNNSTRUKTUR  

3.1. Vegetasjonsskjerm VS. 

a) Området er regulert til vegetasjonsskjerm. 

b) Området skal være åpen for fri ferdsel, og det er ikke tillatt å bygge hus og installasjoner eller 

lagre materialer i områdene. Området skal ikke benyttes til riggområde under bygging. 

c) Området skal til enhver tid framstå som grønt og vegetasjonskledd, for å ivareta ønskede 

effekter i forhold til visuell og klimamessig skjerming. Beplanting med stedegne arter.  

3.2. Friområde  

a) Arealet skal fungere som en grønn sone mellom boliger og omkringliggende område.  
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VI 

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

arealer, bygninger og anlegg: 

 

a) Byggesaksbehandling: Det stilles krav om en totrinns byggesaksbehandling der søknad om 

rammetillatelse skal vedlegges følgende dokumentasjon: 

 Helhetlig situasjonsplan for delområdet, med aktuelle bygningers plassering med 

etasjetall, cotehøyde for tak, ferdig planert terreng m.1:200, snitt, fasader (1:200), 

utomhusplan m 1:500.  

 Farge og materialbruk.  

 Atkomster. 

 Byggelinjer. 

 Siktlinjer. 

 Kjøre- og gangveger, fortau. 

 Parkeringsplasser for biler og sykler, garasjer og parkeringsanlegg. 

 Tilrettelegging for nødetatene inklusive brannvannsforsyning. 

 Evt. fellesareal og hvem det er felles for. 

 Tomteutnytting. 

 Renoveringsløsning. 

 Ev. støyskjerming. 

 Snødeponeringsplasser. 

b) Estetikk: Bebyggelsen skal, både i området som helhet og internt i de enkelte byggeområdene, 

utformes slik at bygningsmassen fremstår som helhetlig, og med felles trekk i volum og eksteriør. 

Dokumentasjon på at rimelige skjønnhetshensyn er tatt, skal vedlegges søknad om 

rammetillatelse.  

c) Flatt tak: Byggene innenfor de enkelte byggeområder, unntatt boligområde, skal gis en enhetlig 

utforming, med flatt tak. 

VII 

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 gjennom en støyfaglig utredning hvor støyberegninger og beskrivelse av 

nødvendige tiltak inngår.  

b) Kommunen skal overfor tiltakshavere stille krav til at det i anleggsperioden skal være stillstand i 

arbeidet i deler av døgnet, fortrinnsvis mellom kl. 22 og kl. 07. 

VIII 

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

 

a) Eksponering: I forbindelse med etterfølgende prosjektering skal farge-, lys- og materialbruk 

fokuseres særskilt, med sikte på å finne avdempede og tilpassede løsninger. 
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b) Energi: Eventuell bygging av felles varmesentral vurderes, og eventuell tomt til slik varmesentral 

innpasses.  

Rammesøknad for nærings-/industribygg skal vedlegges redegjørelse for hvordan forskriftenes 

energikrav oppfylles.  

c) Universell utforming Bygningene og uteområdene skal gis universell utforming iht. 

Byggeteknisk forskrift og Miljøverndepartementets rundskriv ”Tilgjengelighet for alle”. 

d) Renovasjon: Plan for avfallshåndtering skal vedlegges søknad om rammetillatelse for nærings-

/industribygg.  

e) Anleggsfasen: Inntil områdene søkes utviklet i tråd med planens bestemmelser, tillates 

industriområdet benyttet på midlertidig basis til lagring av uttaksmasse fra utsprengningen av 

området.  

 

VIII 

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

gjennomføring av planen : 

 

a) Grunnforhold: Ved søknad om rammetillatelse/igangsettingstillatelse for tiltak (jfr PBL § 20-1) 

skal det legges ved dokumentasjon på at grunnforholdene er undersøkt og at eventuelle tiltak vil 

bli gjennomført. Det vises til grunnundersøkelser: Multiconsult, rapport 710810, dat. 14 mai 2009, 

Multiconsult Rapport 711359, dat. 5 juli 2012, Multiconsult Miljøgeologirapport 711359 /1, dat. 7 

september 2012. 

 

b) Radon: For å sikre byggene mot radongass skal det i forbindelse med grunnarbeidet for alle bygg 

iverksettes nødvendige tiltak for skjerming mot gassen. Disse tiltak må planlegges i henhold til 

teknisk forskrift og dokumenteres i byggesøknaden. Alternativt må det dokumenteres at det ikke 

forekommer radon i byggegrunnen.  

 

VIII 

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. 

 

IX 

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

rekkefølge:   

 

a. Utfylling i sjø: Det må søkes om tillatelse etter forurensingsloven til fylkesmannen for all 

utfylling i sjø.  

b. Tiltak i sjø: Alle tiltak /byggearbeider langs land og ut i sjø (bygninger, kaier, molo, kabler, 

ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m) må behandles etter havne- og farvannsloven. 

c. Mudring: Mudring innen planområdet skal ikke gjøres i perioden oktober – mai. 



 

Side 7 av 7 
 

d. VVA anlegg: Det skal være inngått opparbeidingsavtale med Båtsfjord kommune om bygging 

av offentlige VVA - anlegg. Opparbeiding skal være gjennomført før det gis midlertidig 

brukstillatelse til bygninger innen byggeområdet. 

e. Tiltak mot støy: Støyvurderinger og gjennomføring av tiltak mot støy skal være utført senest 

samtidig med at ny virksomhet er ferdigstilt.  

f. Etablering av lekeplass i tilknytning til boligområder: Før det gis brukstillatelse til nye 

boliger skal areal til lekeplass opparbeides og godkjennes av kommunen. Sikring av skrenter 

nær lekeplass inngår i dette. 

 


