
 
Reguleringsbestemmelser for Stigkjerran – g.nr. 82 br.nr. 8 – Tjeldsund kommune 
 
 
§1  Generelt 
 Det regulerte området er angitt med reguleringsgrense på planen. 
  
 Området er regulert til følgende formål: 

 Byggeområde for fritidsboliger 

 Byggeområde for naust 

 Spesialområde friluftsliv 

 Fellesareal for bebyggelsen; felles adkomst, felles parkeringsplasser 
 
 

§2  Bestemmelser for byggeområde fritidsboliger 
I området skal det oppføres frittliggende hytter. Hyttenes nøyaktige plassering - også 
høyde i terrenget, skal godkjennes av bygningsmyndighetene i forbindelse med 
søknad om byggetillatelse 
 
Møner skal i utgangspunktet ha retning som vist i reguleringsplanen. 
 
Hyttene skal oppføres i en etasje. Det kan tillates et anneks på eiendommene. 
Maksimalt tillat bruksareal pr. eiendom skal ikke overstige T-BRA=100m2.  
Bygningene skal ha saltak med vinkel på mellom 22 og 37 grader. 
Maks mønehøyde på hytter og anneks målt fra opprinnelig terreng skal ikke  
overstige 5,5 m. 
 
 

§3  Bestemmelser for byggeområde naust 
 I området kan det oppføres inntil 4 naust i gruppe, med gavler og korteste mot sjøen. 
 Maksimal tillat størrelse pr. naust er 5x6 m. 
  

Naustene skal ha saltak med vinkel på mellom 30 og 37 grader. 
Maks mønehøyde på naust skal ikke voerstige 3,5 m. 

 
 
§4  Bestemmelser for vanntilførsel / toalettforhold 

Hyttene tillates tilkoblet offentlig vann og avløp. Dersom offentlig avløp ikke tilkobles, 
skal det installeres formuldingstoalett eller annen godkjent biologisk toalettløsning. 
For evt. utslipp må det innhentes tillatelse fra offentlig myndighet. 

  
 
§5  Fellesbestemmelser 

Enhver er ansvarlig for ikke å forurense vannkilder på annens eiendom. 
 Renovering av området tilknyttes kommunale ordninger. 
 Det skal ikke fjernes vegetasjon mer enn det som er nødvendig for plassering av 
hyttene. 



 
Dersom pilarene har en høyde på 30 cm eller mer skal åpningen kles med bord 
tilsvarende hyttas bordkledning eller tilsvarende kledning dersom hytta er oppført i 
annet materiale. 
Det er ikke tillatt å gjerde inn områdene. 
Det skal utarbeides forslag til farger på bebyggelsen inkludert takflatene. 
Farger skal holdes i mørke toner. Det tillates ikke brukt blanke skinnende eller 
reflekterende materialer i takflatene som ubehandlede metallplater eller  
glasserte takstein. 
 

 
§6  Bestemmelser for spesialområde friluftsområde 

Allmennheten har rett til atkomst til LNF-området nord og syd for bebyggelsen  
via friluftsområdene. 
 
 

§7  Bestemmelser for fellesområde 
 Felles avkjørsel nord er felles for tomtene 2, 3 og 4. Eksisterende bebyggelse  
 tomt 1 samt tomtene 5, 6, 7 og 8 har rett til adkomst til naust og til sjøen. 
 Felles avkjørsel syd er felles for tomtene 5, 6, 7 og 8. Eksisterende bebyggelse  
 tomt 1, samt tomtene 2, 3 og 4 har rett til adkomst til LNF-områdene i sør. 
 Allmennheten har rett til adkomst til LNF-områder nord og syd for bebyggelsen via de 
 felles adkomstveiene og friluftsområdene. 
 
 Atkomstveiene opparbeides i 3 meters bredde. Parkeringsplass opparbeides  
 som vist i planen. Antall parkeringsplasser skal være 1,5 pr hytte. 

Parkeringsplassene skal være opparbeidet før oppstart av byggearbeidene på 
hyttene. Opparbeidelse av vei samt parkeringsplass er tomtekjøpernes ansvar 
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