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DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT 

REGULERINGSBESTEMMELSER: 
 
Nasjonal planID: 201502 
 
Dato        30.09.2017 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene:                                       30.09.2019 
Dato for revisjon av bestemmelsene:                                                30.08.2019 
Dato for revisjon av bestemmelsene:                  27.05.2019 
Dato for kommunestyrets egengodkjenning:    dato 
 

§ 1 REGULERINGFORMÅL 

 

Planområdet er regulert til følgende formål: 

Bebyggelse- og anlegg (PBL § 12-5, nr.1) 

Fritidsbebyggelse - frittliggende (BFF1-13)    (1121) 

Avløpsanlegg (BAV1-3)       (1542) 

 

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

Kjøreveg (f_VEG1-5 og VEG6-10)                                                          (2011) 

Parkering (f_SPA1 og SPA2)      (2080) 

Annen veg grunn(o_AVG1 og o_AVG2)                                                           (2019) 

 

Landbruks-, natur og friluftsformål, samt reindrift (PBL § 12-5, nr.5) 

LNFR-jordbruksformål (LJO1)      (5111) 

LNFR-friluftsformål (LF1-5)      (5130) 

 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 
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Angitt hensynssone - bevaring naturmiljø (H560_1-2)med retningslinjer til hensynsone 
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§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

2.1 Byggegrenser 

a) Tiltak skal plasseres innenfor byggegrense som vist i plankartet. 

b) Byggegrense er sammenfallende med formålsgrense der ikke annet er vist. 

c) Langs Fylkesvei 213 er byggegrense 50 meter fra senterlinje. 

2.2 Tomteutnyttelse og bebygd areal (BYA) 

a) For beregning av bebygd areal (BYA) tas utgangspunkt i veileder H-2300 fra KMD (2014) «Grad av 

utnytting, beregnings- og måleregler». 

b) For parsellene regulert til fritidsbebyggelse er utnyttingsgrad vist i plankartet (% BYA). Her angis 

hvor stor andel av formålsområdet som kan utnyttes. 

2.3 Universell utforming 

a) Alle nye bygninger og trafikkområder skal i størst mulig grad utformes etter prinsippet om 

universell utforming, slik at de i så stor utstrekning som mulig kan brukes av alle grupper i 

befolkningen på en likestilt måte. 

2.4 Kulturminner 

a) Dersom gjenstander, konstruksjoner eller andre funn blir oppdaget i forbindelse med 

gravearbeid eller annet arbeid, plikter den utførende å stanse arbeidet og varsle 

kulturminnemyndighet umiddelbart. Dette jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 

b) For kulturminner på land er Nordland fylkeskommune myndighet, mens NTNU-Vitenskapsmuseet 

er myndighet for kulturminner under vann. Sametinget er varslingsinstans for samiske 

kulturminner. 

2.5 Støy 

a) Grenseverdier i Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T1442/2012) eller 

forskrift/retningslinjer som erstatter disse skal ikke overskrides. 

2.6 Avrenning fra overflaten 

a) Overflatevann skal føres til offentlige ledninger eller resipient. 

b) Dersom overflatevann føres direkte til resipient skal det inneha en kvalitet som ikke medfører 

fare for forurensning. 

2.7 Teknisk infrastruktur 

a) Nødvendig teknisk infrastruktur tillates innenfor alle formål med unntak av jordbruksformål. 

2.8 Tillatelser 

2.8.1 Utslippstillatelse 

a) Det skal utarbeides vann- og avløpsplan som viser etablering av vann- og avløpsanlegg i 

planområdet, og denne skal ligge til grunn for utslippstillatelse. 

b) Godkjent felles utslippstillatelse skal foreligge før etablering av tiltak kan finne sted. 

c) Prosjektering og utføring av anlegget skal omfattes av VA-plan. 
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2.8.2 Situasjonsplan 

a) Med søknad om tiltak skal det følge detaljert situasjonsplan som redegjør for hvordan føringer 

fra planen skal ivaretas med tiltaket. 

b) Situasjonsplan skal foreligge på format godkjent av kommunen og målestokk skal være 1:500. 

c) Situasjonsplan skal vise høydekoter, matrikkelkart, vei, eksisterende og planlagt bebyggelse og 

anlegg, samt hvordan eventuelt ubebygde deler av området skal behandles og benyttes. 

Avstander, adkomst, parkering på tomt og evt. støttemur og tomteutvidelse skal også vises. 

d) Plassering, utforming, høyder og fargebruk for bebyggelse, anlegg og uteareal skal beskrives, og 

samlet virkning av tiltaket i forhold til omgivelsene skal dokumenteres. 

e) Vedlagt søknad skal det følge en redegjørelse for eventuell sikring mot skader som kan følge av 

klimamessige forhold, og nødvendige sikringstiltak skal vises i situasjonsplan. 

2.9 Estetikk og miljøkvalitet 

a) Ny fritidsbebyggelse skal ha et tydelig arkitektonisk og helhetlig preg. 

b) Alle tiltak/inngrep som medfører endringer av opprinnelig landskap og terreng skal utføres så 

skånsomt som mulig. 

c) Inntrykket av bebyggelsen fra land- og sjøsiden siden skal hensyntas i forhold til utsikt, siktlinjer 

og terrengtilpasning. 

d) Portaler, gjerder, flaggstenger og frittliggende plattinger tillates ikke etablert. Ved eventuelt 

oppsett av parabolantenne bør disse plasseres skjermet i forhold til omgivelsene, og om mulig 

lokaliseres slik at felles bruk kan oppnås. 

e) Kulturlandskapet skal i størst mulig grad videreføres slik at naturmangfold, jordbruksland, 

tilgjengelighet, og den visuelle opplevelsen av området opprettholdes. Slike hensyn skal også tas 

under anleggsfasen. 

2.10 Vegetasjon og terreng 

a) Terreng og stedlig vegetasjon skal i størst mulig grad fremstå i sin opprinnelige form. 

b) Nødvendig uttak og tynning av skog tillates kun for oppføring av godkjente byggetiltak eller som 

tilrettelegging for friluftsbruk. 

c) Planert terreng som utgangspunkt for bebyggelse på tomt angis som terrengets opparbeidete 

gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

d) Det tillates ikke planering av terreng ved opparbeiding av bebyggelse og anlegg ut over det som 

er nødvendig for hensiktsmessig plassering. Dette gjelder også under anleggsperioden. 

e) Etter ferdigstilling av tiltak skal det ved behov gjennomføres tiltak som tilbakefører opprinnelig 

terreng og vegetasjon.  

2.11 Etablering av veilag 

a) Det skal opprettes veilag for administrasjon av utgifter og vedlikehold av felles veier (f_VEG1-5) i 

hyttefeltet. 

b) Veilagets sammensetning skal bestå av grunneier og hytteeierne. 

2.12 Hensyn til reindriften 

a) Anleggsvirksomhet i forbindelse med etablering av hyttetomtene skal gjennomføres i perioden 

fra april til november. 

b) Støyende aktivitet i hyttefeltet tillates ikke den tid rein oppholder seg i området, herunder 

byggeaktivitet, motorsagbruk el.l. 
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c) Hunder skal holdes innendørs i perioder rein oppholder seg i området. 

2.13 Avfallshåndtering 

a) Kommunal ordning med fritidsrenovasjon skal benyttes for husholdningsavfall. 

b) Byggeavfall og annet avfall skal leveres på avfallsmottak. 

2.14 Skilting 

a) I tilknytning til parkeringsplass SPA1 skal informasjonsskilt som viser at området er åpent for 

allmenn ferdsel settes opp. 

b) Skilting skal vise at nye veier og p-plass (f_SPA1) i området har funksjon som turveg/-parkering. 

c) Skilting skal vise naturtyper, bebyggelse og anlegg, stier og tilrettelegging for friluftsbruk i 

planområdet og nærområdene, samt føringer i forhold til reindrift. 

§ 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

3.1 Turparkering og tursti 

a) Parkeringsplass f_SPA1, f_VEG1-3, samt sti vestover fra f_VEG3 skal etableres før søknad om 

tillatelse til etablering av fritidsboliger kan gis. 

b) Nevnte tursti skal tilpasses terrenget, og i etter behov opparbeides i inntil 0,5 meters bredde. 

3.2 Adkomstveier for fritidsbebyggelse 

a) Adkomstvei f_VEG4 skal være etablert før fritidsbebyggelse i BFF7-9 og BFF10-13 kan etableres. 

b) Adkomstvei f_VEG5 og f_VEG6  skal være etablert før fritidsbebyggelse i BFF10-13 kan etableres. 

c) Avtale om adkomst over gnr. 42, bnr. 8 og 19, samt tillatelse til etablering av vei over gnr. 42, bnr. 

19 til planlagte utbyggingsformål (BAV2-3, f_VEG5 og BFF10-13) må være innhentet før 

etablering av f_VEG4. 

3.2 Vann- og avløpsløsning 

a) Fritidsbebyggelse i BFF1-3, BFF5 og BFF7-9 kan ikke gis brukstillatelse før godkjent vann- og 

avløpsløsning er etablert og klart til drift. For avløp gjelder at anlegg med tilstrekkelig kapasitet i 

BAV1 er etablert, godkjent og satt i drift. 

b) Avtale om adkomst med grunneier til gnr. 42, bnr. 8 og 19, samt tillatelse til etablering av V/A-

anlegg over gnr. 42, bnr. 19 til planlagte utbyggingsformål i BFF10-13 og BAV2 og 3 må være 

innhentet før igangsettingstillatelse kan gis. 

c) Fritidsbebyggelse i BFF10-13 kan ikke gis brukstillatelse før godkjent vann- og avløpsløsning er 

etablert og klart til drift. For avløp gjelder at anlegg med tilstrekkelig kapasitet i BAV2 og 3 er 

etablert, godkjent og klart til drift. 

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

4.1 Fritidsbebyggelse - frittliggende (BFF4 og BFF6) 

a) Formålet har privat eierform og omfatter eksisterende fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. 

b) Maksimalt tillatte bebygde areal er angitt i plankartet som % BYA. 

c) Tomter kan etableres med uthus/redskapsskjul og terrasse. 

d) Hoved-/møneretning skal være parallell og følge terreng. 
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e) Utvendig kledning skal være tre panel, og taktekking skal være mørk og uten reflekterende flater. 

f) Gjennomsnittshøyde på grunnmur/pilarer skal ikke overstige 0,6 meter over planert terreng. 

g) Fritidsbebyggelse tillates etablert med saltak og takvinkel mellom 22 og 35 grader. 

h) Tillatt mønehøyde er maksimalt 6 meter over fundament. 

4.2 Fritidsbebyggelse -frittliggende (BFF1-3, BFF5 og BFF7-13) 

a) Formålet har privat eierform, og omfatter planlagt fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg. 

b) Maksimalt tillatte bebygde areal er angitt i plankartet som % BYA. 

c) Tomter kan etableres med uthus/redskapsskjul og terrasse i tillegg til fritidsbolig. 

d) Hoved-/møneretning skal være parallell og følge terreng. 

e) Bygg skal harmonere med hverandre når det gjelder utforming, farge-, og materialbruk, og som 

hovedfarge skal naturfarger benyttes. 

f) Utvendig kledning skal være trepanel, og taktekking skal være mørk og uten reflekterende flater. 

g) Gjennomsnittshøyde på grunnmur/pilarer skal ikke overstige 0,6 meter over planert terreng. 

h) Fritidsbebyggelse tillates etablert med saltak og takvinkel mellom 22 og 35 grader. 

i) Tillatt mønehøyde er maksimalt 6 meter over fundament. 

j) Ved dokumentasjon i byggesøknad om universelt utformet bebyggelse kan det for BFF7, 8 og 9 

tillates bebygd areal (BYA) på tomtene økt til hhv. 35, 30 og 30 %. Terrasse, uthus og 

parkering/carport på inntil 50 m2 inngår ikke i BYA for BFF7-9 ved universelt utformet tiltak. 

4.3 Avløpsanlegg (BAV1-3) 

a) Formålsområdene BAV1-3 skal benyttes til etablering av privat fellesanlegg for avløp/kloakk. 

b) Innenfor BAV1 skal etableres anlegg med tilstrekkelig kapasitet for å motta avløp/kloakk fra 

hytter i BFF1-9. 

c) Fra BAV1 skal renset avløp/kloakk føres til avløp BAV2 og videre i sjø gjennom BAV3 til 

utslippsområde i Hestvika.  

 

d) Innenfor BAV2 skal etableres anlegg med tilstrekkelig kapasitet for å motta avløp/kloakk fra 

hytter i BFF10-13 og BFF1-9. 

e) Fra BAV2 skal renset avløp/kloakk føres til avløp i sjø gjennom BAV3 til utslippsområde i Hestvika. 

f) Nødvendige sikringstiltak skal utføres ved bruk av nedgravde renseanlegg. 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.1 Kjøreveg (o_VEG1, f_VEG1-7 og VEG6-10 ) 

a) Formålet angir kjørevei med inntil 3 meters kjørebanebredde som kan etableres med fast dekke. 

b) f_VEG1-7 har felles eierform, og VEG6-10 har privat eierform. 

c) Høyeste tillatte hastighet er 10 km/t. 

d) f_VEG1, 2, 3 og 7er adkomst til BFF1-5, og har funksjon som turadkomst til områdene mot 

Øytangen.  

e) f_VEG1, 2, 3 og 7 kan i nødvendig grad benyttes som adkomst for næringsdrivende til områdene 

mot Øytangen. 

f) f_VEG3 og f_VEG5 skal etableres med vendehammer som vist i plankartet. 

g) f_VEG4, f_VEG5 og f_VEG6 er adkomst til BFF10-13 og avløpsanlegg i BAV2 og 3. 
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h) f_VEG6 og f_VEG7 går gjennom privat grunn som ikke tilhører forslagstiller. f_VEG6  er 

fortsettelsen av vei  f_VEG 5 (vei rett er tinglyst på forslagstiller) blir benyttet av hytteeiere av 

BFF10-13.Regulering av f_VEG6 krever omdisponering av fulldyrkbar jord.  

i) f_VEG6 må etableres før BFF10-13 kan oppføres.  Vei  f_VEG7 er et fortsettelsen av f_VEG1 og 

blir benyttet som turadkomst til områdene mot  Øytangen og adkomst for næringsdrivende til 

områdene mot Øytangen. 

j) VEG6 er adkomst til BFF4 og 5. 

k) VEG7 er adkomst til BFF6. 

l) VEG8, VEG9 og VEG10 er adkomst til hhv. BFF7, BFF8 og BFF9 

m) o_VEG1 er offentlig vei eid av Nordland Fylkeskommunen og Statens vegvesen. 

5.2 Parkering (f_SPA1 og SPA2) 

a) Parkeringsplasser avsettes innen formål f_SPA1 og SPA2 som vist i plankartet 

b) Område f_SPA1 har felles eierform og har funksjon som turparkering i tilknytning til turområdene 

vest for planområdet. 

c) f_SPA1 er avsatt med 7 p-plasser for vanlig bil og en p-plass for bevegelseshemmede. 

d) SPA2 har privat eierform og er avsatt med 3 p-plasser for fritidsbebyggelse i BFF1 og 2. 

e) Utforming av p-plasser skal følge norm i Statens vegvesen sine håndbøker. 

5.3 Annen veggrunn(o_AVG1 og o_AVG2) 

a)o_AVG1 og o_AVG2 har offentlig eierform. Eieren er Nordland Fylkeskommunen og Statens 

vegvesen. 

§ 6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT 

6.1 Jordbruk (LJO1) 

a) Området er regulert til jordbruksformål og omfatter et fulldyrket areal. 

b) Jordlovens bestemmelser gjelder. 

6.2 Friluftsformål (LF1-5) 

a) Områdene er regulert til friluftsformål, hvor hensynet til reindrift og skal ivaretas som angitt i pkt. 

2.12. 

b) I områdene gjelder allmenn ferdselsrett, og ingen tiltak som kan forringe friluftsverdi tillates. 

c) I LF2 øst for Hestvika kan det tilrettelegges for etablering av bål-/grillplass nært sjøen. 

d) LF4 og LF5 omfatter privat grunn som tilhører ikke forslagstiller og er regulert til friluftsformål, 

hvor hensynet til reindrift skal ivaretas som angitt i pkt. 2.12. 

§ 7 HENSYNSSONER 

7.1 Angitt hensynssone - bevaring naturmiljø (H560_1-2) 

a) Hensynssonene omfatter områder med naturtype og utvalgt naturtype som skal holdes fri for 

alle typer inngrep. 

Retningslinje 

Alle typer inngrep i form av faste eller flyttbare bygninger, konstruksjoner og anlegg ikke tillates i 

kartlagte områder for viktige naturtyper kulturlandskap sjø og kystlyngshei som er omfattet av 
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hensynsone H560_1-2. Ved oppfølging av nye bygninger eller installasjoner skal det tas særskilt 

hensyn ved plassering og utforming for å unngå negative estetiske og miljømessige konsekvenser. 

 

Sted / dato / signatur 


