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1 FELLESBESTEMMELSER
Formålet med detaljreguleringsplanen for punktutbedringer på 2 km fylkesveg 86 fra Styrbergtunnelen
til Nikkelverket på Hamn i Senja, er å bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for trafikantene. Dette
gjelder spesielt større kjøretøy, og detaljreguleringsplanen skal ivareta reiseopplevelse med spesielt
fokus på Nasjonal turistveg og vegens attraktivitet. Det regulerte området mellom Styrbergtunnelen og
Nikkelverket fremgår av plankart R101, R102, og R103.
Utforming PBL § 12‐7 nr. 1
Utforming og detaljering av veganlegget framgår av detaljplanens tegninger ( C 101 til og med C 105), jfr.
PBL § 12‐7 nr. 1.

2 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL (PLAN – OG BYGNINGSLOVEN §12‐5)
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan‐ og bygningsloven § 12‐5 nr. 2)
Kjøreveg O _SKV1, kjøreveg benevnt fra Styrbergtunnelen til Nikkelverket er fylkesveg 86. Vegen skal
kunne benyttes til anleggsgjennomføring, drift, vedlikehold og tilsyn, jf. plan og bygningsloven §12‐7 nr
14 og 2.
O_SVT1 Annen veggrunn – tekniske anlegg innenfor området tillates oppført nødvendige tiltak for
bygging, drift og vedlikehold av veganlegget. Arealet kan blant annet benyttes til følgende formål:
belysning, vegteknisk infrastruktur, murer, rekkverk, stabiliserende tiltak, transportareal, støyskjermer og
‐voller, grøfter, rensedammer og skjærings‐ og fyllingsskråninger, jf. plan og bygningsloven §12‐7 nr 2.
5. Landbruks, natur‐ og friluftsområder samt reindrinft (LNFR) (plan‐ og bygningsloven §§ 12‐5 nr. 5)
LNFR areal L1 ‐ L2 ‐ L3 ‐ L4 – L5

3 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER
Sikrings‐og faresoner (plan‐ og bygningsloven §12‐6 og 11‐8a). H140 1 henynssone, frisikt vest for krysset
ned til Hamn turistanlegg.

4 BESTEMMELSESOMRÅDE FOR MIDLERTIDIG BYGGE OG ANLEGGSOMRÅDE
Bestemmelsesområder (midlertidig anlegg og riggområde (#) (Plan – og bygningsloven § 12‐7 nr. 1)
Alle områdene som er merket med bestemmelsesområde #1, #2, #3, #4, #5 kan i anleggsperioden
benyttes til rigg‐ og anleggsområde, herunder anleggsveger, lagerplass for bygningsmateriell og matjord
i ranker, mellomlagring av masser, sortering av masser, oppstilling av maskiner, utbedring av
overvannsgrøfter og utskifting/legging av nye overvanns‐/drensledninger, mellomlagring av masser,
materialer, maskiner, interimsveger, utstyr og lignende.
Anleggs‐ og riggområde opphører når kommunen har truffet vedtak om opphør av den midlertidige bruk,
jf. pbl § 12‐7, 1 ledd nr 10.

