
 
  DETALJREGULERING EVENSKJER SYD, Skånland kommune       BESTEMMELSER 

 

 
Detaljregulering for Evenskjer syd 
FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER                         
  
PlanID:     1913_2015_55 
Dato for kommunestyrevedtak:   15.06.2016, sak 30/16   
 

§ 1. PLANOMRÅDET 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 
som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. Reguleringsplanen vil erstatte del av gjeldende 
plan for Evenskjer sentrum fra 1991.  

 

§ 2. FORMÅL I PLANEN 

Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense og reguleres til følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg       (PBL § 12-5, nr. 1) 

Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse  BFS1 – 7 
Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse  BKS1 – 4 
Kombinert Bolig/Offentlig tjenesteyting – skolegård  BOT 1 - 3 
Energianlegg - Trafo  o_BE 
Lekeplass  f_BLK 

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

Kjøreveg  o_SKV1 – 3 og SKV4 
Gang-/sykkelveg  o_SGS1 – 5  
Annen veggrunn – tekniske anlegg   o_SVT1 – 20   
Kollektivholdeplass  o_SKH1 – 2  
Holdeplass/plattform  o_SH1 
 

Grønnstruktur         (PBL § 12-5, nr. 3) 
 Friområde       o_GF1 – 2  
 Grønnstruktur, sti/tråkk/snarveg     o_G1 
 Kombinert friområde/offentlig tjenesteyting   o_GAA1 
 
Hensynssoner        (PBL § 12–6) 

Faresone - Høyspenningsanlegg - Trafo   H370_1  
Båndlegging etter lov om Kulturminner (id 180563)  H730_1 

 
Bestemmelsesområde       (PBL § 12–7, 12) 

Bestemmelse til arealformål grunnet kulturminne  #1_180565 
 
 
 
BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL OG HENSYNSSONER                                         (PBL § 12-7) 

 
§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

a) Dersom det under arbeidene dukker opp materiale av kulturhistorisk betydning, må arbeidet 
stanses og Troms Fylkeskommune og Sametinget varsles iht. Kulturminneloven § 8, 2. ledd.  
 

b) Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn etter Plan- og bygningsloven og teknisk 
forskrift/TEK. For boligene innen planen gjelder iht. §12-2 i TEK, krav om tilgjengelig boenhet 
dersom boenheten er i bygning med krav om heis eller dersom alle hovedfunksjonene ligger på 
inngangsplanet.  Dette gjelder også for eventuelle sokkelleiligheter som har egen separat 
hovedinngang som angir krav om tilgjengelig boenhet.  
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c) Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt. Grøfter, vegskjæringer og skråninger søkes 
beplantet eller behandlet på tiltalende måte. Eksisterende vegetasjon bør søkes bevart der dette 
er mulig og hensiktsmessig. 
 

d) Bebyggelse skal plasseres og utformes slik at det skapes god arkitektonisk helhetsvirkning i 
forhold til omgivelsene og terrenget. Bebyggelse bør ha enhetlig arkitektonisk uttrykk og skal 
søkes tilpasset eksisterende boligbebyggelse. Det tillates boligbygg og garasjer med saltak, 
pulttak eller flate tak.   

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG  
a) Boligområder innenfor planområdet BFS1-7 og BKS1-4 

Planområdet omfatter boligområder for eksisterende bebyggelse og nye boliger.  
 

b) Bebyggelsestype 
Tomter innenfor formål BFS bebygges primært med eneboliger. Innenfor BKS tillattes oppført 
rekkehus og flermannsboliger. Tomter innenfor både BFS og BKS tillates sammenslått ved 
bygging av tomannsboliger, rekkehus og/eller andre typer flermannsboliger.  
 

c) Utnyttelsesgrad og byggehøyde  
Det tillates inntil 35% BYA innenfor boligområdene avsatt til frittliggende bebyggelse BFS 1 – 5   
og 45% BYA på BFS6 og 7. Det tillates inntil 45% BYA innenfor boligområdene avsatt til 
konsentrert bebyggelse BKS 1 – 4. Innenfor BFS og BSK tillates det å slå sammen to eller flere 
tomter for bygging av to- og/eller flermannsboliger. Angitt utnyttelsesgrad og byggehøyde gjelder 
også for sammenslåtte tomter.  

 
d) Byggegrense og plassering av bygg på tomtene 

Bebyggelse kan plasseres innenfor byggegrense som angitt på plankartet. Der byggegrense ikke 
er angitt på plankartet reguleres den av Plan- og bygningslovens bestemmelser. 
 

e) Kombinert Bolig/offentlig tjenesteyting – skolegård, BOT 1 - 3 
Områdene er avsatt til enten boligbebyggelse eller offentlig tjenesteyting heri skolegård.  
 
For boligutnyttelse gjelder;  
BYA = 35 % for BOT1-3 
Byggehøyde BOT1 og 2 c+16 og BOT3 c+19,5.  
 
For Off. tjenesteyting – som skolegård gjelder;  
Arealet skal inngjerdes mot veger og boligbebyggelse. Aktivitet på områdene skal utgjøre lek og 
opphold som tilrettelegges slik at den ikke er til ulempe eller sjenanse for naboene. 
Plasskrevende ballek og særskilt støyende aktivitet skal fortrinnsvis legges nærmest 
skolebygningene. Grensen mot eksisterende og nye boliger på BFS7 og BKS3, skal i tillegg til 
inngjerding, beplantes for avskjerming og innsyn.  
Snarvei o_G1 og/eller del av gang-/sykkelveg o_SGS5 kan utgå ved utnyttelse til skolegård.  
 

f) Parkering og garasjeplassering 
Det kreves 2 biloppstillings-/garasjeplasser pr. bolig. I tillegg kreves 1 biloppstillingsplass per. 
utleieenhet/hybel. Biloppstillingsplasser/garasjeplassering skal fremgå av byggesøknad på de 
enkelte tomtene og skal godkjennes samtidig med godkjenning av byggesaken.  
 

g) Sykkelparkering 
For boligene innenfor BKS 1 og 4, skal det oppføres overbygd sykkelparkering. Tiltaket kan 
oppføres som ett eller flere fellesanlegg innenfor hvert område. Det skal tilrettelegges for 2 
sykkelplasser pr. boenhet.  
 

h) Utomhusplan 
Utomhusplan skal utarbeides for to- og flermannsboligtiltak innenfor BKS 1 - 4 og ved 
sammenslåing av tomter innenfor BFS 1-6 i målestokk 1:500 ifm byggesak. Ved søknad om tiltak 
skal det foreligge utomhusplan som viser plassering og utforming av utearealer som omfatter 
adkomster, parkeringsareal for bil og eventuelt sykkel, leke- og oppholdsarealer, belysning, 
renovasjonsløsning, vegetasjon, håndtering av overvann samt eventuelle internveger m.v. 
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i) Lekeplass f_BLK1 
Utgjør felles privat nærlekeplass som skal opparbeides og ferdigstilles før det gis brukstillatelse til 
boligene på BKS 1 og 2. Lekeplassen skal være universelt utformet. Det kan settes opp gjerde 
langs lekeplassen mot hensynssone H730_1. Det skal settes opp gjerde mot tilgrensende tomter 
på BFS2 og BKS.   
 

j) Energianlegg – Trafo o_BE 
Utgjør areal for oppføring av trafokiosk med tilhørende areal for service og servicebil. 

 
 

§ 5 SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR 
a) Kjøreveg o_SKV1 

Utgjør Fv 115.  
 

b) Kjøreveg o_SKV2 og 3 
Utgjør kommunale veger.  
 

c) Kjøreveg SKV4  
Utgjør privat adkomst til BFS7.  

 
d) Gang-sykkelveg o_SGS1 – 2  

Utgjør gang- og sykkelveg langs Fv 115.   
 

e) Gang-sykkelveg o_SGS3, 4 og 5  
Utgjør kommunale gang- og sykkelveger innenfor boligområdet. 
 

f) Annen veggrunn o_SVT2, 4, 5 og 7  
Omfatter veggrunn langs Fv 115 og utgjør grøfter, skråninger, grøntanlegg og snøopplag med 
bredder som fremgår av plankartet.  

 
g) Annen veggrunn o_SVT1, 3 og 6    

Omfatter veggrunn mellom gang- og sykkelveg langs Fv 115 og boligområdene BFS1, BFS3, 
søndre del av BFS4, BFS6 og BFS7. Utgjør grøfter, skråninger, grøntanlegg og snøopplag med 
bredder som fremgår av plankartet. 
 

h) Annen veggrunn o_SVT 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 19.  
Omfatter veggrunn langs kommunale kjøreveger og utgjør grøfter, skråninger, grøntanlegg, 
snøopplag med bredder som fremgår av plankartet.  

 
i) Annen veggrunn o_SVT 8, 9, 14, 17 og 18 

Omfatter veggrunn langs kommunale gang- og sykkelveger innenfor boligområdet. Utgjør grøfter, 
skråninger, grøntanlegg og snøopplag med bredder som fremgår av plankartet. 
 

j) Annen veggrunn SVT20 – 21  
Omfatter veggrunn langs SKV 4 som er privat kjøreadkomst til BFS7.  

  
k) Kollektivholdeplass o_SKH1 og 2  

Utgjør kollektiv-/bussholdeplasser langs Fv 115.  
 

l) Holdeplass/plattform o_SH1 
Utgjør plattform til kollektivholdeplass o_SKH2.  

 
 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 
a) Friområde o_GF1 – 2 

Avsatt til friområde, skal være offentlig tilgjengelig og skal kunne benyttes til opphold og lek.  
 

b) Grønnstruktur o_G1  
Utgjør areal avsatt til snarveg/sti/tråkk til skolen. Utgår hvis BOT1 og 2 etableres til skolegård.    
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c) Kombinert friområde/offentlig tjenesteyting o_GAA1 

Utgjør areal avsatt til offentlig friområde eller offentlig tjenesteyting som skolegård.  

 
§ 7 HENSYNSSONER                                                                                                     

a) Faresone – Høyspenningsanlegg - Trafo H370_1  
Angir faresone for trafo. Innenfor denne sonen kan det kun bygges trafo, og det skal ikke legges 
til rette for eller benyttes til lek eller opphold. 
    

b) Båndlegging etter lov om Kulturminner H730_1 
Området omfatter id.180563 og kan benyttes til frilek og opphold. Det tillates ikke etablert stier 
over området, det tillates heller ingen fysiske inngrep eller oppføring av utstyr, anlegg eller 
lignende for lek innenfor området. De deler av funnområde id.18065 som ligger innenfor sonen 
H730_1 omfattes også av denne bestemmelsen.   

 
 
Bestemmelsesområde         (PBL § 12–7, 12) 

Bestemmelse til arealformål grunnet kulturminne avsatt som # 1_180565. Utgjør funnområde som 
skal utgraves før formål avsatt i plankartet kan tillates iverksatt og utbygd.   
 

 
§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR  

1. Bestemmelsesområde # 1_180565 - unntatt den del av 180565 som ligger innenfor H730_1 og er 
sammenfallende med id18063, må være utgravd, klarlagt og frigitt av Kulturmyndighetene før 
veg- og boligutbygging tillates igangsatt.  
 
Det skal tas kontakt med Troms Fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at 
omfanget av den arkeologiske granskningen kan fastsettes. 

 
2. Nærlekeplass, f_BLK, skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse til boligene i BKS 1 og 2. 

 
3. Kollektivholdeplass med plattform, o_SKH2 og o_ SH1 skal være etablert før det gis 

brukstillatelse til nye boliger innen feltene BFS2, 3 og del av 4 og BKS1 - 2.  
 

4. Området skal utvikles trinnvis; BKS3 og 4, BFS5 og 6, BOT1, 2 og 3 og o_GAA1 samt tilhørende 
gang- og kjøreveger innenfor gnr 16/bnr 39 skal ikke utbygges før etter avtale med eier av 16/39. 
Innenfor 16/39 kan nevnte delområder utbygges i ulike faser etter avtale med eier. 
 
 

5. Dersom BOT1 – 3 skal benyttes til Offentlig tjenesteyting som skolegård, skal arealene gjerdes 
inn mot før disse kan tas i bruk til dette formålet. Mot eksisterende og ny boligbebyggelse på 
BKS3 og mot BFS7 skal grensen i tillegg beplantes for avskjerming og innsyn. 
 
 

 


