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Reguleringsplan for Norges brannskole og Avinors 
treningssenter, Tjeldsund kommune i Nordland 

Reguleringsbestemmelser 
 
PlanID 1852 2004 14 1852 2018 12 

Ephorte sak 2018/395 

1. Planens hensikt 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for opprusting av Norges brannskole og tilrettelegging for en 

offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell. Reguleringsplanen skal legge til 

rette for økte arealer tilpasset planlagt undervisning, både som utendørs øvingsfelt og innendørs 

undervisningsarealer.  

3. Bestemmelser til arealformål 

 

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

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (felt 01, 02 og 03)  
 

• Funksjons- og kvalitetskrav (§ 12-7 nr. 4, 7): 

Parkering skal løses innenfor byggeområdene.  

Det skal opparbeides 100 nye p-plasser og 40 sykkelparkeringsplasser. 

 

• Parkering skal være ferdig opparbeid i henhold til godkjent utomhusplan før skolestart. 

 

• Før byggearbeid innenfor delfeltene tillates igangsatt, skal det foreligge godkjent 

utomhusplan som redegjør for eksisterende og nytt terreng, eksisterende og ny vegetasjon, 

arealer for opphold og aktiviteter, atkomstforhold og parkering. 

 

• Teknisk plan for tilfredsstillende vann- og avløpsforhold inklusive nødvendig fordrøyning av 

overflatevann samt slukkevann til bruk på øvingsområdene, skal godkjennes av Tjeldsund 

kommune, før igangsetting av alle nybygg kan gis. Gjennomføring av tiltakene etter teknisk 

plan skal være gjennomført før skolestart for ny fagskole 

 

• For å sikre bebyggelse og anlegg mot flom og springflo skal ikke overkant gulv 1. etg. settes 

lavere enn en kotehøyde på 2,4 m. 
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• Byggegrense mot sjø sammenfaller med formålsgrense. 

 

• Dersom det under arbeid i marken skulle komme frem spor etter eldre aktivitet, som 

sjørbrente steiner, steinansamlinger, trekull eller gjenstander, skal arbeidet stanses og 

Nordland fylkeskommune varsles umiddelbart, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd. 

 

3.1.1 Undervisning, offentlig formål (felt 01) 

Området skal benyttes til byggeområde for offentlig formål/allmennyttig: skole, opplæringssenter og 

øvingsfelt for brannslokking.  

Tillatt bebygd areal skal ikke overstige % BYA=40%. 

 

Bebyggelsen kan bygges i inntil 3 etasjer. Gjennomsnittlig gesimshøyde skal være maks. 15m over 

ferdig planert terreng. Det tillates tekniske anlegg på tak utover 15m. Området skal benyttes til 

øvingsområde for brannslokning. Det tillates oppført installasjoner knyttet til øvingsområdets 

funksjon. Bebyggelse i øvingsfelt, som høyderigg m/tårn, kan være høyere enn angitt gesimshøyde.  

Det skal etableres en vegetasjonsskjerm på min. 15m bredde mellom øvingsfelt for brannslokking 

med driftsbygninger og bebyggelse for kontor, undervisningsarealer og internat.  

 

3.1.2 Undervisning, offentlig formål (felt 02 og 03) 

Det skal etableres en vegetasjonsskjerm på min. 15m bredde mellom felt 02 og 03 og mot 

idrettsbaner i sør.  

 

Felt 02:  

Området skal benyttes til byggeområde for offentlig/allmennyttig formål: skole, og treningssenter  

Tillatt bebygd areal skal ikke overstige % BYA=40%. 

Bebyggelsen kan bygges i inntil 3 etasjer.  Gjennomsnittlig gesimshøyde skal være maks. 15m over 

ferdig planert terreng. Det tillates tekniske anlegg på tak utover 15m. 

 

Felt 03  

Området skal benyttes til byggeområde for offentlig/allmennyttig formål: skole, treningssenter og 

øvingsfelt for brannslokking.  

Tillatt bebygd areal skal ikke overstige % BYA=30%. 

Bebyggelsen kan bygges i inntil 3 etasjer.  Gjennomsnittlig gesimshøyde skal være maks. 15m over 

ferdig planert terreng. Det tillates tekniske anlegg på tak utover 15m. Området skal benyttes til 

øvingsområde for brannslokning. Det tillates oppført installasjoner knyttet til øvingsområdets 

funksjon. Bebyggelse i øvingsfelt, som høyderigg m/tårn, bildropp kan være høyere enn angitt 

gesimshøyde. Det tillates opparbeidet terreng-/øvingsløype for brannbiler innenfor området. 

 

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

4.2.1 Kjøreveg, felles avkjørsel og atkomst 
Felt 01-03 skal ha kjøreatkomst via felles avkjørsel med atkomst fra offentlig vei som er angitt med 

piler på plankartet. Felles avkjørsel skal være felles for feltene 01, 02 og 03.  
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4.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

4.3.1 Friområde 
I friluftsområdet skal det beholdes vegetasjonsskjerm mot byggeområdet for mot nord, Felt 03. 

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

4.4.1 Vern av kulturmiljø eller kulturminne 
Det er ikke tillatt å gjøre noen form for tiltak innenfor formålet som medfører inngrep i terreng eller 

vegetasjon. Dette inkluderer også bålbrenning og markinngrep av alle slag. 

 

5. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 11-8) 

5.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)  

5.1.1 Høyspenningsanlegg 
I fareområdet kan det ikke etableres bygg eller anlegg uten tillatelse fra kraftlinjens eier. 

 

5.3 Båndleggingssone (§ 11-8 d) 

5.3.1 Båndlegging etter lov om kulturminner 
Gjelder del av sikringssone rundt automatisk fredet kulturminne, ID 47387. 


