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1 Planens hensikt 

Hensikten med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse med tilhørende 
parkeringsplasser, uteoppholdsareal og lekeplass, samt utbedring av atkomstveier og annen teknisk 
infrastruktur. 

2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

2.1 Byggeskikk og estetikk 

Bebyggelsen innenfor planområdet skal gis en enhetlig arkitektonisk utforming med hensyn til 

materialbruk, formspråk og volum. Det skal være samspill mellom byggene med hensyn til fargebruk.  

Utendørs arealer skal gis en god estetisk utforming iht. godkjent utomhusplan.  

2.2 Renovasjon 

Det skal opparbeides felles plass for oppsamlingsenheter (avfallsdunker) til alle boenhetene på 

samme tomt. Oppsamlingsenheter skal skjermes i bod eller leskur med minimum tre vegger og tak. 

Bod eller leskur skal utformes med samme fasadematerialer som hovedbygg og skal ha trinnfri 

atkomst. Bod eller leskur skal plasseres maksimum 5 meter fra avkjørsel målt fra kant av tilhørende 

vei eller fortau.  

2.3 Inngjerding av eiendom 

Det skal oppføres gjerde i grenser mot offentlig arealer, friarealer og lekeplass. Gjerder skal utføres i 

samme materiale innenfor hele delområdet. Stålgjerder tillates ikke. 



Porsanger kommune  
Reguleringsbestemmelser - Områderegulering for Peder Sivertsens vei nord 

Side 2 

2.4 Aktsomhet kulturminner 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram spor som viser eldre aktivitet i området, må 

arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og Finnmark fylkeskommune umiddelbart, jf. lov 9. juni 

1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd.  

2.5 Byggegrenser 

Bod eller leskur for oppsamlingsenheter for avfall kan plasseres utenfor angitte byggegrenser iht. 

godkjent situasjonsplan så lenge disse ikke kommer i konflikt med frisiktsoner. 

2.6 Restriksjonsplan for Lakselv lufthavn 

Det må ikke etableres bygninger, tilbygg, anlegg som gjennomtrenger høyderestriksjonsflatene (den 

horisontale flaten) i restriksjonsplanen for Lakselv lufthavn. Dersom det skal brukes byggekraner over 

kote 52,7 meter over havet (moh), skal Avinor Lakselv lufthavn varsles og godkjenne kranbruken.  

Tiltakshaver må påregne utarbeidelse av risikoanalyse etter anerkjent standard (eksempelvis ADRM-

analyse) for å fastslå om det er akseptabelt i forhold til flysikkerheten. Risikoanalysen skal sendes 

Avinor på forhånd, som grunnlag til en eventuell dispensasjonssøknad til Luftfartstilsynet. 

2.7 Dokumentasjonskrav ved byggesøknad 

Sammen med byggesøknad etter pbl. § 20-1 skal det leveres detaljert utomhusplan i målestokk 

1:100. Utomhusplanen skal vise disponering av utearealet med hensyn til atkomst og parkering, 

plassering av oppsamlingsenheter for avfall og utendørs oppholdsarealer. Utomhusplanen skal også 

vise materialbruk for overflatedekker og kantskiller.  

3 Krav om detaljregulering (pbl. § 12-7 nr. 11) 

Før det gis byggetillatelser etter § 20-1 innenfor området BBB skal det utarbeides detaljregulering for 

områdene BBB og BLK med tilhørende veiarealer. 

Detaljreguleringen skal avklare atkomstløsning, eiendomsgrenser, plassering av bygg, 

parkeringsplasser og opparbeidelse av lekeplass.  

4 Bestemmelser til arealformål 

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

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (Feltnavn BKS) 

Innenfor området BKS tillates det etablert seksmannsboliger i to etasjer med tilhørende bebyggelse 

som uteboder, carporter/garasjer og parkeringsareal.  
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Maks tillatt bebygd areal per tomt skal ikke overskride 700 m2-BRA. Maks tillatt gesimshøyde skal 

ikke overskride 7,5 m over ferdig planert terreng. Bebyggelsen skal ha maks takvinkel på 15 grader. 

Hver boenhet skal være mellom 50 og 120 m2 BRA. 

På hver tomt skal det opparbeides minimum 2 biloppstillingsplasser per boenhet.  

MUA tilknyttet hver enkelt boenhet skal være minimum 10 % av boenhetens BRA. I tillegg skal felles 

MUA for hvert bygg være minimum 20 % av samlet BRA på tomta. Terrasser med og uten overbygg 

kan regnes med i MUA.  

Fasader skal være parallelle med og vinkelrett på byggegrense mot Peder Sivertsens vei.  

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (Feltnavn BBB)  

Innenfor området BBB tillates blokkbebyggelse med inntil tre etasjer med tilhørende bebyggelse som 

uteboder, carporter/garasjer og parkeringsareal.  

Maks tillatt bebygd areal skal ikke overskride 5000 m2-BRA. Maks tillatt gesimshøyde skal ikke 

overskride 11,0 m over ferdig planert terreng. Tekniske anlegg som heishus, ventilasjonsanlegg, etc., 

tillates opptil 13,0 meter over ferdig planert terreng. Bebyggelsen skal ha maks takvinkel på 15 

grader. 

MUA tilknyttet hver enkelt boenhet skal være minimum 10 % av boenhetens BRA. I tillegg skal felles 

MUA for hver boligblokk være minimum 20 % av samlet BRA på tomta hvorav minst 50 % skal ligge 

på bakkeplan. Terrasser med og uten overbygg og takterrasser kan regnes med i MUA.  

De mest solfylte og vindskjermede delene av tomta skal forbeholdes uteoppholdsareal. Felles 

områder for sittegrupper skal skjermes for vind fra nord. 

Fasader skal være parallelle med og vinkelrett på byggegrense mot Peder Sivertsens vei.  

Uteoppholdsareal – Lekeplass (Feltnavn f_BLK)  

Lekeplassen skal opparbeides iht. godkjent plan.  

Lekeplassen er felles for alle eiendommer innenfor planområdet. 

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

Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Feltnavn o_SKV, o_SF og 

o_SVT)  

Offentlige veiarealer skal opparbeides iht. Statens vegvesens gjeldende veinormaler.  

Kjørevei (Feltnavn o_SKV1, o_SKV2 og o_SKV3)  

Vei merket o_SKV1 omfatter del av eksisterende atkomstveiene Peder Sivertsens vei og 
Helsetunveien. Veikryss Peder Sivertsens vei x Helsetunveien og kurve Peder Sivertsen vei skal 
utbedres med tverrprofil iht. plankart. 

Vei merket o_SKV2 omfatter eksisterende samlevei Laatasveien. Veien med kryss mot o_SKV1 skal 
utbedres som med tverrprofil iht. plankart.  

Vei merket o_SKV3 omfatter ny atkomstvei til BBB. Veien skal dimensjoneres som angitt på 
plankartet og med tverrprofil iht. veiklasse A1.  
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Kjøreveiene o_SKV1, SKV2 og o_SKV3 skal være offentlige formål. 

Annen veigrunn – tekniske anlegg (Feltnavn o_SVT)  

Områdene for annen veigrunn – tekniske anlegg o_SVT omfatter sidearealer til offentlige vei. 

Områdene skal være offentlige formål. 

Avkjørsler fra o_SKV1 skal utformes med maksimal bredde på 4 meter og hjørneavrunding med 

radius på 3-4 meter. 

Områdene SVT kan benyttes til overbygg til offentlig avløpspumpestasjon. 

Fortau (Feltnavn o_SF) 

Fortau o_SF skal opparbeides iht. plankart og statens veivesens gjeldende vegnormaler. Fortau o_SF 

skal være offentlig formål. 

Gang- og sykkelvei (Feltnavn o_SGS) 

Gang- og sykkelvei o_SGS skal opparbeides iht. plankart og statens veivesens gjeldende vegnormaler. 

Gang- og sykkelvei o_SGS skal være offentlig formål. 

Energinett (Feltnavn f_SE) 

Området f_SE omfatter areal for nettstasjon for fremføring av strøm. Området er felles for alle 

eiendommer innenfor planområdet. 

5 Bestemmelser til hensynssoner 

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

Frisiktsoner (H140)  

Innenfor regulerte frisiktsoner H140 skal eventuelle sikthindringer (som for eksempel vegetasjon 

eller snø) ikke være høyere enn 0,5 m over primærveiens kjørebanenivå. I tillegg kontrolleres det at 

planet mellom øyepunkt i sekundærvegen og kjørebanen i primærvegen, er fritt for sikthindringer. 

Det innebærer at objekthøyden settes lik null. 

Enkeltstående trær, stolper og liknende kan stå innenfor frisiktsoner. Enkeltstående trær innenfor 

frisiktsoner bør plasseres slik at trekrona ikke hindrer sikt.  
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6 Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring 

6.1 Før igangsettingstillatelse 

Krav til radiotekniske vurderinger av småhusbebyggelse og mindre rekkehus med inntil 4 

boenheter 

Alle nye bygg, påbygg og endring på eksisterende bygg som inkludert takkonstruksjon overstiger kote 

28 meter over havet, skal sendes Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med 

søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering og 

fasaderetning. Kommunen kan ikke gi igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk 

vurdering for byggene/påbyggene/fasadeendringene. 

Krav til radiotekniske vurderinger av større rekkehus, boligblokker, anlegg, samferdselsanlegg 

og teknisk infrastruktur som størrelsesmessig overstiger typisk rekkehus med 4 boenheter  

Alle nye bygg/anlegg, påbygg og endring på eksisterende bygg/anlegg, skal sendes Avinor Flysikring 

for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge konkrete fasadetegninger, 

tegninger av tak, materialvalg, plassering og fasaderetning. Kommunen kan ikke gi 

igangsettingstillatelse før det foreligger positiv radioteknisk vurdering for 

byggene/anleggene/påbyggene/fasadeendringene.  

Radioteknisk vurdering av kraner i utbyggingsperioden  

All bruk av mobilkraner opp til en høyde av 30 meter over terreng tillates uten radioteknisk 

vurdering. Dersom det skal benyttes mobilkraner høyere enn 30 meter over terreng samt all bruk av 

tårnkraner, skal søknad sendes Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med 

søknaden må det følge nøyaktig posisjon og størrelse på kranene. Det må foreligge en positiv 

radioteknisk vurdering av byggeprosessen med bruk av kraner, før det gis igangsettingstillatelse. 

Radonmålinger 

Det skal gjennomføres radonmåling av byggegrunn for hvert enkelt boligbygg dersom det ikke 

anlegges radonbrønn(er) i bygget. Dersom radonmålinger viser forhøyede verdier skal det etableres 

radonbrønn(er). Ved anleggelse av radonbrønn skal det tas nye radonmålinger i ferdig bygg.  

Brannslukkevann 

Før det tillates utbygging innenfor områdene BKS og BBB skal det dokumenteres tilstrekkelig 

brannslukkevann. 

Utbedring av veier og anleggelse av gang- og sykkelvei 

Gang- og sykkelvei o_SGS langs Peder Sivertsen og utbedring av vei o_SKV1 og o_SKV2 iht. 

bestemmelse 4.2 skal være ferdigstilt før det kan gis igangsettelsestillatelse til boliger innenfor 

området BKS tomt c, d og e.  
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6.2 Før brukstillatelse 

Kryss Peder Sivertsens vei x Helsetunveien skal utbedres iht. bestemmelse 4.2 før det kan gis 

brukstillatelse til boliger innenfor området BKS tomt a. 


