
Bestemmelser PBL. § 20 - 4

1. Byggeområde (PBL §20-4, 1. ledd nr 1)

6. Viktige ledd i kommunikasjonssystemet

FramtidigNåværende

Storfjord kommune

Arealdelen av kommuneplanen 2007-2019

(PBL § 20-4 1. ledd nr. 6)

Andre kartsymbol:

LNF-område uten tillatelse til spredt utbygging

Riksveger

Fylkesveger

Kommunale veger / private veger

Planavgrensing

Regulerte arealer

Grense for arealbruk

2. Landbruks-, natur- og friluftsområder LNF (PBL §20-4, 1. ledd nr.2)

Byggeområde

PLANUTVALGETS INNSTILLING

Målestokk: {%MSTK%}

Ekvidistanse:   100 m.

7. Restriksjoner etter annet lovverk enn PBL

N

Veiledende retningslinjer

Innenfor byggeområdene: (boligområdene, fritidsområder, ervervsområde, industriområde tillates ikke tiltak
etter pbl. §93 før det foreligger reguleringsplan, jf. pbl. § 20-4 pkt. a).
I disse områdene skal jord- og skogloven og andre særlover gjelde uavkortet inntil reguleringsplan er
godkjent.

Boligområde (BB)

·    I områdene merket BB1, -2, -3, -6, -10, -13, -14, -16 og -17 kan søknadspliktig tiltak ikke 

     iverksettes før området inngår i en reguleringsplan (bokstav a) og er utbygd med vei, vann og avløp.

·    Området BB10 kan ikke utbygges før det er anlagt gang- og sykkelvei til Oteren sentrum.

·    På Oteren skal eksisterende boligområder i sentrum være 80 % utbygd før nye områder tas i bruk.

Erverv (BE)

Industri (BI)

·    I områdene merket BI1, -4 og -6 kan søknadspliktig tiltak ikke iverksettes før området inngår i en 

     reguleringsplan (bokstav a) og er utbygd med vei, vann og avløp.

Fritidsbebyggelse (BH)

·    I områdene merket BH11, -14, -15, -21, -22, -25, -26, -27, -28, -29, -30, -31, -32, -33, -34, -35, -36, -37, -38, -39 

     og -40 kan søknadspliktig tiltak ikke iverksettes før området inngår i en  reguleringsplan (bokstav a) og er 

     utbygd med vei, vann og avløp.

·    BH30 og BH39 tillatt bebygd med inntil 4 hytter.

·    BH31, -32, -33, -34 og -36 tillatt bebygd med inntil 6 hytter.

·    BH35 tillatt bebygd med inntil 10 hytter.

·    BH27 tillatt bebygd med inntil 15 hytter.

·    BH26 tillatt bebygd med inntil 18 hytter.

·    BH40 tillatt bebygd med inntil 23 hytter.

·    BH14 tillatt bebygd med inntil 25 hytter.

·    BH29 tillatt bebygd med inntil 32 hytter.

·    I området BH11 kan det fortettes med inntil 15 hytter etter reguleringsendring.

·    I områdene merket BE1, -2, -3, -5, -6, -7, -8, -13, -14, -15, -16, -23, -24, -27, -28 og -29 kan søknadspliktig 

    tiltak ikke iverksettes før området inngår i en reguleringsplan (bokstav a) og er utbygd med vei, vann og avløp.

Offentlige områder (O)

·    Området O1 er gravlund som kan tas i bruk uten reguleringskrav.

Idrettsanlegg (S)

·    Områdene S1 og S4 er eksisterende idrettsanlegg som kan utbygges uten reguleringkrav.

·    I området S3 kan tiltak iverksettes i medhold av egengodkjent arealplan.

Annet byggeområde - Naust (BN)

·    I området merket BN3 inntil 4 naust uten krav om reguleringsplan.

LNF-område der spredt boligbygging er tillatt (LB)

·    LB4, -10, -11 og -15 tillatt utbygd inntil 1 bolig

·    LB5, -9, -14, -16, -17, -18, -19, -22, -23, -25, -26 og -27 tillatt utbygd med inntil 2 boliger.

·    LB3 tillatt utbygd med inntil 3 boliger.

·    LB2, -7, -21 og -24 tillatt utbygd med inntil 4 boliger.

·    LB13 tillatt utbygd med inntil 5 boliger.

·    LB1 og -20 tillatt utbygd med inntil 6 boliger.

·    LB6 tillatt utbygd med inntil 10 boliger.

·    Bygningene skal ikke oppføres på dyrka mark som er i aktiv bruk, eller på dyrka mark som er egnet for aktiv 

     bruk. Bygningene skal heller ikke oppføres i plantefelt.

LNF-område der spredt ervervsbebyggelse er tillatt (LE)

LNF-område der spredt fritidsbebyggelse er tillatt (LH)

·    LE1 tillatt med bygninger og installasjoner tilknyttet Lulle skogssti og Lullefjellet naturreservat.

·    LH22 og -30 tillatt bebygd med inntil 1 hytte.

·    LH5, -13 og -27 tillatt bebygd med inntil 2 hytter.

·    LH11, -19, -25, -28 og -29 tillatt bebygd med inntil 3 hytter.

·    Bygningene skal ikke oppføres på dyrka mark som er i aktiv bruk, eller på dyrka mark som er egnet for 

     aktiv bruk. Bygningene skal heller ikke oppføres i plantefelt.

Retningsgivende hyttepunkt

Nedslagsfelt for drikkevann Følgende områder for drikkevannskilder er avmerket: Apaja med reserve Olderelv, Tverrdalen, Elvevoll

og Rastebyfjellet for Furuflaten vannverk.

Mulig jernbanetrasé

Retningsgivende hyttepunkt

Uavhengig av kategori

Friområde (F)

Byggeforbud langs vassdrag

Langs vassdragene Signaldalselva og Skibotnelva, inntil 50 m fra elvebredd ved normal vannstand, er det forbudt

med arbeid og tiltak som nevnt i pbl §§ 84, 86a og 93 samt fradeling til slike formål, jf. med pbl § 20-4 pkt. f. Unntak

fra dette forbudet er angitte områder for utbyggingsformål.

Planlagte nybygg og tilbygg/påbygg må tilpasses eksisterende bebyggelse på stedet med hensyn til materialbruk,

takvinkel, arealdisponering og byggets plassering på tomten.

Disse retningslinjene gjelder både for bolig- og hytteområder i byggeområder og LNF-områder.

Estetiske retningslinjer

Det er ikke stilt krav om reguleringsplaner for områder som i stor grad er utbygd.

Bruksendring
Innenfor tettstedsområdene Skibotn, Hatteng og Oteren bør det ikke tillates bruksendring fra bolig til fritidsbebyggelse

I disse områdene er det ikke tillatt med bygge- og anleggsvirksomhet utover det som har direkte tilknytning til

stedbunden næring.

Forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen

Opplyninger om særlov

Kulturminner.
Arealbruken i kommuneplanen er ikke endelig avklart i forhold til Lov om kulturminner av 1978. Alle delings- og byggesøknader i LNF-områder skal derfor sendes til kulturminnevernmyndighetene på høring for avklaring i forhold til

nevnte lov.

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding gis til Riksantikvaren, Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, 

jfr. Lov om kulturminner §8.2. Tiltakshaver pålegges meldeplikt etter denne paragraf. Før det iverksettes tiltak som medfører inngrep i fjæresonen og/eller sjøbunnen skal det innhentes uttalelse fra Tromsø museum.
Avkjørsler og utforming av kryss

·    Nye avkjørsler for ulike byggeområder/spredt utbygging må godkjennes av Statens vegvesen.

·    I alle områder bør nye avkjørsler lokaliseres i tilknytning til eksisterende lovlige avkjørsler. Tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsler vil bli vurdert etter Vegloven.Vurdering av trafikale forhold, krav til 

     utforming, sikt og  andre relevante faktorer gjøres i henhold til Statens vegvesens håndbok 017.

Skredgrense 1000

Eksisterende snøscooterløyper

Høyspentlinjer Kraftstasjoner og kraftoverføringslinjer over 22 kV er vist på plankartet. Bygninger, oppholdsarealer og lekeplasser

skal ha en misteavstand på 10 m til 22 kV kraftlinjer og 100 m til 132 kV kraftlinjer.

Arealbrukskategoriene som nyttes på plankartet (PBL §20-4, første ledd), suppleres med bestemmelser etter samme paragrafs andre ledd. Bestemmelsene utdyper den fastsatte

bruken. Bestemmelsene har rettsvirkning og kan bare utformes innefor rammene som bokstavtypene a-h i samme lovverk gir.

I tillegg er det knyttet "veiledende retningslinjer" til planen som er av veiledende karakter og gir utfyllende holdepunkter for praktiseringen av planen. Disse er ikke juridisk

bindende.

Fargekodene som angir forskjellige arealbruk er inndelt i nåværende og framtidig bruk.

Skraveringen angir hvor praktiseringen av byggeforbudet vil være svært strengt. Skraveringen er avgrenset til hvor

hovedveg kommer nærmere enn 100 m fra sjø. I mellom 100 m linja fra sjø og den skraverte sonen vil det være en

mindre streng holdning til bygge- og delingsforbudet.
100 m grensa mot sjø

Kartgrunnlag: N5 NGO Akse 6

Kartprodusent:

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Kommunestyrets vedtak:

3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker

Offentlig ettersyn fra 19.03.07 til 19.05.07

Offentlig ettersyn fra ..............................til ...........................................

Kunngjøring av oppstart av planarbeidet

PLANEN UTARBEIDET AV:

SAKSNR

SAKSNR.

DATO SIGN.

TEGNNR. SAKSBEH.

KOMMUNEPLAN MED TILHØRENDE BESTEMMELSER FOR:

STORFJORD KOMMUNE Storfjord kommune

Steinar Engstad/Birger Storaas

22.05.01

19.02.070006/07

Småbåthavn (H)

·    I området merket H1 kan søknadspliktige tiltak ikke iverksettes før området inngår i en 
     reguleringsplan (bokstav a).

(§20-4, 1. ledd nr.4)4. Område som er båndlagt eller skal båndlegges

3. Område for råstoffutvinning (PBL §20-4, 1. ledd nr.3)

Masseuttak (sand, grus, stein) (R)

For områder avsatt til masseuttak (råstoffutvinning) skal tiltak etter pbl §93 ikke gjennomføres før det 

foreligger reguleringsplan, jf. pbl §20-4 pkt. a).

Søknad om uttak ut over 2000 m3 til kommersiell utnyttelse bør regnes som område for 

råstoffutvinning med plankrav etter pbl §23.

Område for råstoffutvinning

Krav til reguleringsplan
Reguleringsplan for råstoffutvinning bør vurderes ut fra en samlet plan for råstoffsituasjonen i kommunen, og

inneholde en uttaksplan og avslutningsplan med fotomontasje av tiltaket og med bestemmelser for bl.a.:

omfang, uttaksretning, etappevis drift, støy, støv, sikring, deponering, avslutning, revegetering og etterbruk.

Båndlegging etter lov om naturvern Følgende områder er båndlagt etter lov om naturvern:Lyngsalpan landskapsvernområde, Røykeneselva- og 

Lullefjellet og Skibotndeltaet naturreservat.

Områder som skal sikres for friluftsformål Områdene merket LF1 (Larsberg), LF2 (Aspeneset), LF3(Salmeneset) og LF4 (Sandørneset) er verdifulle 

friluftsområder som er utpekt for kommunalt oppkjøp ved hjelp av statlige midler.

92/07 11.07.07


