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Porsanger kommune 
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 
SMØRFJORD FISKERIHAVN 
Dato:....................................................................................................... 22.06.2004 
Dato for siste revisjon: ........................................................................... * 
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:..............................15.12.2010 

 
I 
I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 
området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 
II 
I medhold av plan- og bygningslovens § 26 er området regulert til følgende formål: 
 
1 BYGGEOMRÅDER 
1.1 Industri, fiskeindustri (I1) 
1.2 Industri, fiskeriservice (I2) 
1.3 Industri (I3) 
 
3 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
3.1 Kjørevei 
3.2 Annet vegareal 
3.3 Havneområde/kai 
3.4 Molo 
3.5 Havneområde i sjø 
3.6 Trafikkområde i sjø 
 
6 SPESIALOMRÅDER 
6.1 Friluftsområde på land 
6.2 Frisiktsone ved veg 

 
III 
FELLESBESTEMMELSER 
I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gis følgende fellesbestemmelser: 
 
a) Bebyggelse og andre innretninger, faste og midlertidige, skal godkjennes av kommunen før 
oppføring. Bebyggelsens endelige plassering fastsettes av kommunen. 
 
b) Ved søknad om byggetillatelse skal det vedlegges en situasjonsplan som blant annet viser 
bebyggelsens plassering og utforming, fyllingsavslutning/kailinje, avkjørsler, parkeringsplasser, 
utforming og bruk av ubebygd areal, utførelse/høyder på gjerder m.v. 
 
c) Utforming av bygninger, fasader og andre konstruksjoner vil være av stor betydning for havnas, 
såvel som stedets utseende. Ved planlegging og oppføring av nye bygninger og anlegg skal det 
derfor tas særlig hensyn til dette. Bygninger og anlegg som oppfattes å høre til samme 
bygningsgruppe, skal gis et enhetlig preg med hensyn til orientering, farge, utforming og 
materialbruk. 
 
d) Tomteutnyttelse (TU) eller bebygd areal (BYA, med definert høydebegrensning), skal være 
innenfor grenseverdiene angitt på plankartet. 
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e) All etablering av kaier, flytebrygger eller andre anlegg/tiltak i sjø krever særskilt tillatelse fra 
rette havnemyndighet. 
 
f) Ved siden av disse reguleringsbestemmelsene gjelder plan- og bygningsloven samt kommunens 
vedtekter til denne. 
 
g) Etter at denne reguleringsplanen er egengodkjent eller stadfestet, kan det ikke inngås 
privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 
 
h) Støy fra industrivirksomheten må ikke overskride anbefalte støygrenser gitt i Veileder TA-506. 
 
i) Ethvert tiltak som kan medføre oppvirvling av bunnsedimenter i sjøen, skal avklares med 
Fylkesmannen i forhold til Forurensningsloven. 
 
j) Fylling/skjæring ut i annet reguleringsformål tillates der dette er nødvendig. Skråninger som 
oppstår ved slike fyllinger/skjæringer skal tilsåes eller steinsettes/plastres på en tiltalende måte, i 
samråd med kommunen. 

 
IV 
I medhold av plan og bygningslovens § 26 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av 
arealer og bygninger innenfor planområdet. 
 
1. BYGGEOMRÅDER 
1.1 Industri, fiskeindustri (I1) 
 
a) Området er avsatt til eksisterende og framtidig industri. 
 
b) Innenfor området tillates oppført bygninger og anlegg med tilknytning til fiskerirelatert 
virksomhet, så som fiskeindustri, fiskeriservice og lagervirksomhet. 
 
c) Ny bebyggelse kan oppføres med maks gesimshøyde 6 meter over gjennomsnittlig terreng. 
 
d) BYA innenfor området skal ikke overstige 50 %. 
 
e) De ubebygde områder må gis en tiltalende form og behandling. 
 
f) Det skal etableres nødvendige trafikkarealer, samt avsettes arealer for parkering. 
 
1.2 Industri, fiskeriservice (I2) 
 
a) Området er avsatt til eksisterende og framtidig industri. 
 
b) Innenfor området tillates oppført bygninger og anlegg med tilknytning til fiskerirelatert 
virksomhet, så som fiskeriservice og lagervirksomhet. 
 
c) Ny bebyggelse kan oppføres med maks gesimshøyde 6 meter over gjennomsnittlig terreng. 
 
d) BYA innenfor området skal ikke overstige 50 %. 
 
e) De ubebygde områder må gis en tiltalende form og behandling. 
 
f) Det skal etableres nødvendige trafikkarealer, samt avsettes arealer for parkering. 
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1.3 Industri (I3) 
a) Området avsettes til framtidig industri. 
 
b) Før søknad om byggetillatelse eller byggemelding kan behandles, skal det foreligge godkjent 
bebyggelsesplan ihht. plan- og bygningslovens § 28-2. Bebyggelsesplanen skal angi 
bebyggelsens plassering og høyde, maksimalt tillatt bebygget grunn, trafikkarealer, og plan for 
den ubebygde del av området, med angivelse av nødvendig planering og terrengbehandling. 

 
3. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
 
3.1 Kjøreveg 
 
a) I områdene skal anlegges kjøreveg, avkjørsler og snuplasser, som vist i plankartet. 
 
3.2 Annet vegareal 
 
a) Området omfatter vegskråninger, forstøtningsmurer, grøfter og annet vegareal. 
 
b) Innenfor formålet kan anlegges parkeringsplasser, som vist i plankartet. 
 
c) Alle vegskråninger skal tilpasses omgivelsene og vegeteres på tilfredsstillende måte i samråd 
med kommunen. 
 
3.3 Havneområde/kai 
 
a) Områdene avsettes til offentlig havneområde/kai, og kan f.eks. nyttes til lagervirksomhet og 
containeroppstilling. Slik bruk av området skal ikke være til hinder for en hensiktsmessig 
trafikkavvikling. 
 
b) Formålsgrense mot sjø angir ytre grense for ny kaifront. 
 
c) Kaifronten skal til enhver tid være tilgjengelig for lasting og lossing. 
 
d) Kaiene skal ikke brukes til faste fortøyninger. 
 
3.4 Molo 
 
a) Molo med adkomstveg anlegges som vist på plankartet. 
 
b) Kjørevegen på moloen skal bare benyttes i forbindelse med transport til/fra fortøyningsanlegg 
og i forbindelse med reparasjoner. 
 
3.5 Havneområde i sjø 
 
a) Områdene er avsatt til havneområde i sjø. 
 
b) All fortøyning av fartøyer i havna, skal foregå ved faste eller flytende kaianlegg. 
 
c) I området kan anlegges nødvendige innretninger for fortøyning, vann- og elektrisk forsyning og 
lignende. 
 
3.6 Trafikkområde i sjø 
 
a) Området er avsatt til trafikkområde i sjø som, av hensyn til sikkerhet og framkommelighet, til 
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enhver tid må være åpne. 
b) Det er ikke tillatt med anlegg for fastfortøyning eller andre faste eller flytende innretninger av 
permanent art, som vil være til hinder for fri ferdsel og bruk av havna. 
 
c) Heller ikke oppankring av båter er tillatt. 

 
6. SPESIALOMRÅDER 
 
6.1 Friluftsområde 
 
a) I områdene tillates aktivitet innenfor rammene av LNF-formålet i kommuneplanens arealdel. 
 
 


