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1. Planens hensikt 
Det disponible arealet er i dag lite og driften preges av en trang landbase. Med reguleringen 

ønskes det å tilrettelegge for utfylling i sjø til marbakke langs sjølinjen. En vil da få større områder 

til bruk for: 

• lagring av utstyr,  

• lagerbygg  

• haller og garasjer.  

• Ny kai på 30-40m langs fyllingkant –sør. 

• Utdypning av havnen mot Hesten/Mannen 

• Forlengelse av eksisterende molo i retning mot Halsen 

2. Generelt – Fellesbestemmelser 
 

2.1. Områdets begrensning 

Bestemmelsene gjelder for området vist med reguleringsgrense på plankartet; tegning  

Reguleringsplan ID: 1917-2017003 datert 26/2-2018.  

Det tillates ikke bygg beregnet for permanent opphold i planområdet. 

 

3. Reguleringsformål. 
 

3.1. Følgende reguleringsformål inngår iht PBL: 

 

3.1.1.   §12-5, Nr 1 – Bebyggelse og anlegg 

 Industri/Lager (I/L 1 ) 

 Lager/kontor ( I/L 2  ) 
 

3.1.2.   §12-5, Nr 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Adkomstveg (VEG),   

 Parkeringsplasser (Generalisert)   

 Kai  

 Molo  

 Småbåthavn 
 

3.1.3.   §12-5, Nr 3 – Grønnstruktur 

 Vegetasjonsskjerming  

 Grønnstruktur 
 

3.1.3.1. §12-5, Nr 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 

 Ferdsel 

3.1.3.2. §12-6, Hensynssoner 

Gjelder sone for fremføring av vann og elektrisitet. 

4. Eiendomsgrenser 
 

Eiendomsgrenser i området skal opprettholdes. 
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5. Utforming 
Prinsippene om universell utforming skal ivaretas ved utforming av utearealer og det enkelte 

byggetiltak.    

6. Vegetasjon 
Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares.   

Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon ved grave-, sprengnings- og utfyllingsarbeider, 

fremføring av vann- og avløpsledninger o.l. skal tilsåes og beplantes.  Inngrep skal godkjennes av 

kommunen.  Spesielt gjelder at der granskogen må fjernes i området ”Vegetasjonsskjerming” skal 

det plantes ny skjermingsvegetasjon.   

7. Bebyggelse og anlegg, PBL 12 -5 Nr 1 
 

7.1. Generelt  

7.1.1. Estetikk. 

Bygninger skal utformes slik at de fremstår som helhetlig, og med felles trekk i volum 

og eksteriør mht. bygningers bruk, plassering, utforming, høyder og materialbruk. 

Estetiske hensyn skal ivareta hensynet til omkringliggende bebyggelse og 

kulturlandskap. Viktige variabler er volum og form, farge, materialbruk, takvinkler og 

lignende, samt plassering / orientering i terrenget. 

 

7.1.2. Skjønnhetshensyn. 

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

rammetillatelse. Dokumentasjon skal vise bygningers tilpasning til omkringliggende 

landskap m/perspektivtegninger eller andre typer visualiseringer.   

 

7.2. Bestemmelser for arealene under denne paragrafen  

7.2.1. Byggeområdene. 

Områdene I/L1 (Industri og Lager) og I/L2 (Lager og kontor) 

 
7.2.2. Type bygg. 

På arealet skal det bygges bygg som skal brukes til kontor / administrasjon / lager / 

lagerhall / produksjon innen oppdrett, fiske-/fiskerirelaterte virksomheter.  

 
7.2.3. Utfylling. 

Områdene kan utfylles som vist på plantegningen.  Også fyllingens skråning mot fjæra / 

sjøbunn skal være innenfor formålsgrensen som vist og skal utformes iht fyllingsplan fra 

Multiconsult – ref. rapport 713782-RIG-RAP-001 av 2. juni 2017. Det må plastres mot 

sjøen slik at fyllingen tåler påkjenning av de bølger som vil opptre. Plastring utføres 

med stor og egnet stein som maskinlegges med ordnet, stabil fyllingsfront som motstår 

bølgepåkjenning.  Fyllingshøyde skal være minst til kote 3,1 ihht NN1954  

7.3. Byggehøyde   

7.3.1. Maksimal byggehøyde. 

Skal ikke overstige 15 meter. Mindre enkeltelement med arkitektonisk eller teknisk 

begrunnelse kan overskride byggehøyden. Maksimal byggehøyde er kote +20  
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7.4. Takform.  

7.4.1. Krav om saltak. 

Alle bygg skal i prinsippet utføres med saltak. Bygg med saltak og møne skal så langt 

som mulig ha slik møneretning at gavlvegg vender mot sjøen.  Området er langt og 

smalt, og kan være vanskelig / uhensiktsmessig å bebygge med møneretning mot sjøen, 

spesielt for større lagerbygg.  Kravet om møneretning og saltak må derfor vurderes for 

hvert enkelt bygg.  Lange lagerbygg kan avvike fra kravet om møneretning og gavlvegg 

mot sjøen slik at møneretning kan være langs fjæra. Lange vegger mot sjøen skal brytes 

opp med vindu og porter. 

7.5. Tillatt utnyttelse  

7.5.1. Utnyttelsesgrad. 

Er angitt på plankartet. Bebygd areal (%BYA) tillates inntil 80 % av regulert tomt. I 

«regulert tomt» skal ikke grøntareal så som Vegetasjonsskjerm og Grønnstruktur 

medregnes.Der det ikke er angitt byggegrenser skal bebyggelsen plasseres min. 4 m. fra 

formålsgrense. 

 

7.6. Radon. 

7.6.1. Forholdet til TEK. 

Ved oppføring av bygg skal det utføres radonforebyggende tiltak i hht bestemmelsene i 

Teknisk forskrift (TEK)  

 
7.7. Biloppstilling  

7.7.1. Biloppstillingsareal. 

Det skal etableres nødvendig areal for parkeringsplasser på eget areal.  Disse utformes i 

henhold til vegnormalene. Utforming generelt: Prinsippene om universell utforming 

skal ivaretas ved utforming av utearealer og det enkelte byggetiltak.   

 

8. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, PBL 12-5 Nr 2 
 

8.1. Generelt om Utforming   

Konsekvensene av varige fysiske inngrep skal synliggjøres i forbindelse med søknad om 

tillatelser. Hvilken dokumentasjon som skal vedlegges søknaden vil variere avhengig av type 

sak og skal avklares med kommunen.  

 

8.2. Veibygging skal skje mest mulig skånsomt. Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon skal 

tilsåes, beplantes eller behandles på annen tiltalende måte.På grunn av høydeforskjellen fra 

Fv848 og ned til sjøen, kan stigningen på adkomsvegen tillates noe større enn 1:10.  Det skal 

dokumenteres i byggesaken at stigning, fyllinger m.m. er akseptable. Interne veger anlegges 

på en slik måte at utbyggingen blir rasjonell og skal fremgå på situasjonsplan før området 

utbygges ytterligere.   

 
8.3. Bestemmelser for arealene under denne paragrafen  

8.3.1. Veg. 

Adkomstveg fra Fv848 til Industri-/Lager-/kontorområdene.  Reguleres med 7m total 

bredde inkl. vegskråninger.  
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8.3.2. Småbåthavn. 

Småbåthavnen er allerede noe opparbeidet, men er grunn/ligger tørr langs landsiden 5-

6m ut i innløpet. Da bunnen for det meste består av fjell, må evt tilleggsutdypning 

gjøres ved sprengning. Langs landsiden i havnen kan det plastres med stor stein opp til 

kote 3,1. I havnen kan det legges ut flytebrygger etter behov. Langs innsiden av molo 

kan det etableres en mindre servicekai. 

8.3.3. Molo. 

Eksisterende molo kan forlenges med 30m mot øst iht Multiconsult’s utredning og 

beskrivelse - ref. rapport 713782-RIG-RAP-001 av 2. juni 2017. 

8.3.4. Kai. 

Langs utsiden av sjøfyllingen i område I/L1 kan det anlegges kai i tre, betong, stål eller 

kombinasjon av disse med plassering slik som angitt på plankartet. Kaien kan ha en 

lengde på inntil 40m og kaifront kan anlegges med høyde kote 3,0 frem til inntil dybde 

kote -10. 

8.3.5. Eksisterende oppdrettsvirksomhet 

Eksisterende oppdrettsanlegg for laks, ørret og regnbueørret, lokalitet 11363 

Enkelstein, hvor Sørrollnesfisk AS og Northern Lights Salmon AS i dag er samlokalisert 

og driver produksjon av laks og ørret, skal fortsatt ha de samme rettighetene i 

planområdet til adkomst fra fylkesveg, landing fra sjø, fortøyninger, fremføring av 

elektrisk strøm og vannforsyning som dagens drift tilsier. Akvakulturlokaliteten er i drift 

og har tillatelse til en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 5900 tonn. 

9. Grønnstruktur, PBL 12-5 Nr 3 
 

9.1. Vegetasjon  

Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. Skogen må fjernes i nødvendig grad 

og området evt. beplantes hensiktsmessig etter at grave- og fyllingsarbeidet er utført. 

Nødvendige inngrep i terreng og vegetasjon ved grave-, sprengnings- og utfyllingsarbeider, 

fremføring av vann- og avløpsledninger o.l. skal tilsåes og beplantes.  Inngrep skal godkjennes 

av kommunen.  Spesielt gjelder at der granskogen må fjernes i området 

”Vegetasjonsskjerming” skal det plantes ny skjermingsvegetasjon.   

 

9.2. Gjerde   

I deler av området vil enkelte skråningene bli høye og bratte. Tiltakshaver plikter å sette opp 

permanent gjerde ved avslutning av anleggsarbeidet.  Dette gjelder skrenter som kan være til 

fare for alminnelig ferdsel, spesielt mot området ”Vegetasjonsskjerm”.  Generelt gjelder at 

skjæring med høyde > 2m og skråning brattere enn 1:1,5 skal sikres med gjerde.  

 

10. Hensynssoner, PBL 12-6 
 

10.1. Båndlegging etter lov om kulturminner (H_570)   

10.1.1. Kulturminner generelt 

Innenfor området er det ikke registrert automatisk fredete kulturminner.  Generelt 

gjelder likevel at dersom det under arbeidet i området kommer fram gjenstander eller 

andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 
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sendes Sametinget/Troms fylkeskommune, Kulturetaten, jfr. lov av 9. Juni 1978 nr. 50 

om kulturminner § 8, 2. ledd.   

11. Øvrige bestemmelser 
 

11.1. Bestemmelser for støv og støy  

11.1.1. Forurensning. 

All virksomhet i området skal tilfredsstille kravene i Forskrift om begrensning av 

forurensning (forurensningsforskiften).  Forskriften gir også krav til maksimal støy til 

ulike tidspunkt av døgnet.    

11.1.2. Arbeidstidsbestemmelser. 

Vanlige arbeidstidsbestemmelser skal gjelde for all aktivitet i området, både under 

anlegg og seinere i situasjonen med bruk/drift. 

 

11.2. Bestemmelser i forhold til sjørettede anlegg  

11.2.1. Tiltak i sjøen. 

Alle tiltak/byggearbeider langs land og ut i sjøen (bygninger, kaier, molo, kabler, 

ledninger, fortøyninger, oppdrettsanlegg m.m.) må i tillegg til behandling etter plan- 

og bygningsloven behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr. 19.  

 
11.3. Sikkerhet  

11.3.1. Belysning. 

Området skal forsynes med lys som er tilstrekkelig for å oppnå god sikkerhet både for 

landarealene og sjøarealene.  Kaiområdet skal ha nødvendige leidere for å komme 

seg opp hvis man faller i sjøen.  Det skal være livredningsutstyr i hht gjeldende krav til 

slikt utstyr i gjeldende regelverk.  

 
11.4. Fellesbestemmelser Situasjonsplan. Rekkefølgebestemmelser  

11.4.1. Søknad om byggetillatelse. 

Skal inneholde situasjonsplan som nøyaktig viser  

 tiltakets plassering  

 parkering, gang- og kjøremønster  

 forming av terrenget (høydeangivelser) og eventuelle forstøtningsmurer  

 isådd/beplantet areal og areal med fast dekke/grus  

 areal for uteopphold  

11.4.2. Situasjonsplan. 

Skal tegnes på ajourført kartgrunnlag (situasjonskart) godkjent av kommunen. Før 

søknad om igansettingstillatelse kan godkjennes, skal det utarbeides plan- og snitt 

tegninger som viser tiltakets tilpassing til omkringliggende landskap og bygninger, 

samt hensyn til vær- og klimaforhold. 


