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Gildeskå l kommune 

REGULERINGSPLAN FOR STABBURSVINGEN PLANID: 1838-201507 

 

PLANBESTEMMELSER IHT. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV 2008 

 

Prosess Behandles av Dato 

Varsel om oppstart  5.6.2018 

Offentlig ettersyn  Fra dato 5.6.2018 Til Dato 3.8.2018 

1 gangs behandling  PEU  

Høring og offentlig ettersyn  Fra dato 28.11.2018 Til dato 14.1.2019 

2 gangs begandling  PEU  

Endelig behandling  KST  

   

Endelig vedtatt reguleringsplan (Stempel) 
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§ 1 GENERELT 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å legge tilrette for ny offentlig veg som kanaliserer trafikken til og 

fra Evjen bort fra den utsatte svingen. Planen legger også opp til å rette ut veien mellom G/B 

47/4, 47/2 og 47/9 

 

1.2 Planavgrensning 

 Planens avgrensning går frem av plankartet. 

 

 

 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

 

2.1 Kulturminner 

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturminneavdelingen i Nordland 

fylkeskommune og Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd  

 

2.2 Byggegrenser 

Det er forbud mot byggetiltak utenfor byggegrensene der disse fremkommer av plankartet. 

Vei og eventuelt andre eksisterende objekter som berøres av byggegrense kan vedlikeholdes 

i sin nåværende form. 

 SVT (offentlig veg): Det kan ikke bygges nærmere 5 meter fra vegens 

skulder/sideareal (se plankart) 

 SAV_1 (Felles veg): Det skal ikke bygges nærmere enn 4 meter fra vegens skulder (se 

plankart) 

 

2.3 Rasfare 

Området består av kvikkleire med flere utrasinger på planområdets østlige side. Tiltak for å 

hindre at ny vei raseres som følge av erosjon må tilstrebes. Vegutbyggingen skal ta 

utgangspunkt i anbefalinger fra geoteknisk rapport. (se også pkt 6.9 planbeskrivelse).  
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2.4 Jordvern  

Jord som fjernes for å bygge veg brukes til å tilbakeføre gammelt vegareal til jordbruk 

 

2.5 Overvann 

Løsninger for å hindre at overvann renner inn på tomtene er påkrevd. Stikkrenner anlegges 

der det er hensiktsmessig. Når ny vei bygges så skal det i samråd med kommunen avgjøres 

hvor det er hensiktsmessig og anlegge stikkrenner og eventuelt grøfter. 

 

 

2.6 Anleggsperiode 

 Anleggsarbeid skal i mest mulig grad ta hensyn til terreng og miljø. Drivstofftanker skal ikke 

plasseres på dyrka mark. Dersom det brukes materialer med giftige impregneringsmidler i 

forbindelse med anleggsarbeidet, så skal dette plasseres på duk dersom det av praktiske 

årsaker må lagres på dyrka mark.  

 Anleggsdriften begrenses til hverdager (mandag – fredag) 

 

 

2.7 Endringer   
 
Mindre endringer av planen og justeringer av bygningers og andre elementers  plassering i 
terrenget kan foretas av kommunens planutvalg, innenfor plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Justeringer kan være behøvelig hvis det dukker opp kulturminner i 
forbindelse med graving eller om grunnforholdene på det aktuelle stedet gjør etablering av 
veg vanskelig.  
 
 
  

 

§3 AREALFORMÅL I REGULERINGSPLAN 

Området reguleres til følgende arealformål jf. plan og bygningsloven § 12-5 

 

3.4 Landbruks- Natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR) 

 I LNFR områder skal det ikke bygges flere frittstående bygninger. Tomtefradeling på dyrka 

mark er forbudt. 

 For påbygg av eksisterende bebyggelse tillates den oppføring av tilbygg på inntil 50 m² der 

forholdene etter byggesak sitt skjønn ligger til rette for dette. 

 Bestemmelser i gjeldende arealplan er bestemmende LNFR formålene i reguleringsplanen. 
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3.5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Senterlinje som juridisk linje fastsetter traseen på veiarealene og skal som hovedregel ikke 

fravikes. Eneste unntaket for fravikelse er dersom det under arbeid skulle komme hindringer 

som er i henhold til § 2 pkt. 2.7 

 For adkomst til g/b 47/1 og 47/30 så skal kun én av de to adkomstene som fremkommer av 

Offentlig vegareal (SVT) skal ha en bredde på 2.5 meter målt fra hver side av senterlinjen. 

Vegens sideareal skal være 1 m bred. 

 Felles vegareal (SAV_1) Vegens totale bredde skal ikke overstige 4 meter. Vegtraseen skal 

følge senterlinjen. Bredden på vegen beregnes utfra denne med 2 meter på hver side av 

senterlinjen. Vegens avkjørsel til offentlig veg (SVT) skal dimensjoneres for større kjøretøy og 

skal ha radius på 12 m (se plankart) 

 Busslomme (SHP) kan opparbeides dersom det er behov for dette. Holdeplass bygges etter 

spesifikasjon vist på underliggende tabell samt «Figur 1». Selve plattformen (SHP) kan 

begrenses til å gjelde plasseringen av busskur. 

 Byggingen av internvei «SAV_1» medfører fjerning av garasje (jf. plankart, Bebyggelse som 

forutsettes fjernet) Det skal gis grunneier kompensasjon for dette (Jf. Plan og bygningsloven 

Kap. 15). 

 

 

 

 

 

 

 Busslomme (SAH) Holdeplass/Plattform (SHP) 

Nedre lengde (m) 35  

 

15 

Øvre lengde 15 15 

Bredde (m) 3 2 

 

Se også «Figur 1» på side 5 
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§ 4 HENSYNSSONER I REGULERINGSPLAN (PBL 12-6) 

4.1 Faresone 

Faresone for ras og skred, H_310 viser område for utrasing. Innenfor dette området skal det 

ikke bygges eller etableres noen form for infrastrukturtiltak. Sikring mot ytterligere utrasing 

av dette området skal kun skje i samråd med fagkyndige. 

4.2 Hensynssone 

Hensynssone for bevaring av naturmiljø, H_560 skal sikre at Einvoldelva opprettholder god 

kjemisk og økologisk tilstand. Hensynssonen har en bredde på 20 m fra vannkanten på elva. 

Det tillates ikke noen form for byggetiltak. Dumping av hageavfall er forbudt. 

4.3 Frisiktsone 

I avkjørselen fra Felles veg (SAV_1) til Offentlig veg (SVT) skal det til enhver tid opprettholdes 

en frisiktsone på 45 m i henhold til hensynssone H_140 i plankartet. Elementer som kan 

forstyrre frisikten innenfor denne sonen skal fjernes. 

 

 

§ 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 Matjord som fjernes i byggingen av Offentlig veg (SVT) skal brukes til å tilbakeføre gammelt 

Vegareal til jordbruk der hvor gammel vegtrase erstattes av ny veg (SAV_1) 

 Når Felles veg (SAV_1) er fullstendig opparbeidet så skal gammel vegtrase fjernes og 

tilbakeføres til jordbruk iht. plankart. 

 

 


