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§1 GENERELT 

1.1 Gyldighetsområde 
a) I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene 

for det området som er avgrenset på plankart, datert 27. februar 2018. 
 

1.2 Hovedhensikt med reguleringsplanen 
a) Hensikten med reguleringsendringen er å tilrettelegge for nye omsorgsboliger i 

Skibotn.  
 
1.3 Formål og hensynssoner i planforslaget (Pbl § 12-5) 

Bebyggelse og anlegg formål (pbl. §12-5, nr. 1) 
 Institutt        kode: BIN1 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. §12-5, nr. 2) 

 Veg         kode: SV1-2 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg     kode: SVT 

 
 
 

§2 FELLES BESTEMMELSER 

2.1 Kulturminner/kulturmiljø  
a) Dersom man under arbeid støter på forhold som kan knyttes til kulturminner, skal 

arbeidet stanses umiddelbart og vedkommende myndighet skal varsles  
straks. jfr. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (§12-7, nr. 2 og 6).  

 
2.2 Geotekniske vurderinger 
a) Før det gis rammetillatelse må det foreligge detaljerte grunnundersøkelser. Dette skal 

gi grunnlag for detaljprosjektering, slik at nødvendig sikring av uteområder, 
byggegrop, grunn og fundamentering for bygging i området ivaretas (nr.12). 

b) Det skal utføres geotekniske vurderinger/grunnundersøkelser og redegjøres for 
eventuelle stabiliseringstiltak før igangsettingstillatelse kan gis (nr.12). 

 
2.3 Eierform 
a) Alle arealer innenfor planområdet er offentlige formål (nr. 14). 
 
2.4 Estetikk  
a) Bygningene skal ha god materialbruk og gis en utforming med god arkitektonisk 

kvalitet (nr. 1).  
b) Bygninger kan oppføres inntil 2 etasjer (nr. 1). 
c) Mønehøyde settes til 8 meter og utnyttelsesgrad legges til 30% (nr.2). 
 
2.5 Vann, veg og avløp  
a) Ved søknad om rammetillatelse for tiltak innenfor planområdet skal det foreligge 

tekniske planer for veg, vann og avløp (nr. 2).  
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2.6 Støy 
a) Støynivået skal ikke overstige anbefalte grenseverdier til Miljødepartementets 

retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 (nr. 3). 
 

2.7 Universell utforming (nr. 4) 
a) Ved oppføring av bygninger og opparbeiding av felles uterom, skal det tas hensyn til 

god tilgjengelighet og følge prinsippene om universell utforming.  
 
 

§3 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL  

3.1 BESTEMMELSER TIL BYGG OG ANLEGG (§ 12-5, nr. 1) 
 
 

3.1.1 Tillatt formål (nr. 1) 
a) Innenfor formålet BIN1 tillates det oppført institusjonsbygninger i form av 

omsorgsboliger med tilhørende infrastruktur.  
 

3.1.2  Utomhusplan (nr. 1) 
a) Ved søknad om rammetillatelse i byggeområdet, skal det utarbeides utomhusplan for 

det aktuelle området. Utomhusplanen skal inneholde: 
   - Bebyggelsens plassering 
   - Kotesetting av bygninger og byggehøyder/mønehøyder 
   - Avfallsordning 
  - Terrengendringer (høyder) og murer 
  - Opparbeidelse av uteoppholdsarealer og vegetasjon  
  - Trafikkområder (kjøreveger, gangstier, parkering for sykler og biler) 
  - Område for varelevering 
  - Plassering av skilt 
 
3.1.3 Radon (nr. 3) 
a)  Det skal gjøres tiltak i bygninger for varig opphold som sikrer at konsentrasjonen av 

radongass ikke overstiger 100Bq/m3. 
 
 
3.2 BESTEMMELSER TIL SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 

INFRASTRUKTUR (§ 12-5, nr. 2) 
 
3.2.1 Trafikkområder  
a) Alle vegskjæringer og -fyllinger skal behandles på tiltalende måte (nr. 1). 
 


