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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VANNKUMDALEN, HAVØYSUND I 
MÅSØY KOMMUNE 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for området som på plankartet er avmerket med 
reguleringsgrense. 
Planområdet er på totalt ca. 17 daa. 
 
Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelsene er: 
 

1: Å regulere til frittliggende småhusbebyggelse, samt boliger i kjede. 
2: Sikre tilfredstillende fellesareal til lek og opphold. 
3: Sikre framføring av eksisterende tursti  gjennom området. 

 §1 Reguleringsformål 
 Pbl § 25, 1.ledd nr.1 Byggeområder 

Område for boliger med tilhørende anlegg – B1 og B3-7 
ca 8,0 daa 

 Områder for konsentrert småhusbebyggelse – B2 
 ca 1,3 daa 
 Pbl § 25, 1.ledd nr.3 Offentlige trafikkområder 
 Kjøreveg - OV 1, ca 2,4 daa 
 Annen veggrunn 
 Pbl § 25, 1.ledd nr.5 Fareområder 
  Høyspenningsanlegg 
 Område med rasfare    
 Pbl § 25, 1.ledd nr.6 Spesialområder 
 Friluftsområde – SF 1, ca 4,0 daa 
 Nettstasjon 
 Frisiktsone 
 Pbl § 25, 1.ledd nr.7 Fellesområder 
 Felles avkjørsel - FA 1 
 Felles lekeareal for barn, ca 1,0 daa 

 §2 Fellesbestemmelser 
a) Kommunestyret delegerer til det faste utvalg for plansaker å innvilge 

midlertidig eller varig dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i forhold til 
bygningers plassering, utforming, fasader, takvinkel og gesimshøyde. 

b) Avtaking av stedegne humusmasser skal tilbakeføres i terrenget og benyttes 
til revegetering der inngrep har funnet sted. 

c) Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller 
levninger som kan relateres til fredete kulturminner skal arbeidet straks 
stanses og melding sendes til Finnmark Fylkeskommune – kulturetaten og 
samisk kulturminneråd.  

d) Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er 
egengodkjent, kan det ikke gjennomføres privatrettslige avtaler som er i strid 
med planen eller bestemmelsene. 
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 §2 Byggeområde - Område for boliger med tilhørende anlegg  B 1 og B 3-7 
Området skal nyttes til boliger med tilhørende anlegg. Maksimum BYA = 40%. 
Detaljert byggeplan som viser terrenginngrep og vegetasjonsbehandling skal følge 
byggesøknaden til den enkelte tomt. Bebyggelsen skal tilpasses stedets 
byggeskikk og oppføres med saltak i maksimum 2 etasjer, eller 1 etasje + sokkel, 
med takvinkel mellom 20 og 37 grader. Maksimal gesimshøyde er 7m og maksimal 
mønehøyde er 10m over eksisterende terreng. 
 
På planen er det angitt høyde golv inngang. Høydeangivelsen varierer derfor  
mellom 1.etasje og sokkel/underetasje. 

 
For hver enkelt tomt skal det avsettes plass til én garasje samt minimum 1 
biloppstillingsplass. Garasjer skal tilpasses boligbebyggelsens form, farger og 
materialvalg. Garasjer kan plasseres i tomtegrensa mot nabo og inntil 2m fra 
regulert offentlig veg når garasjen har tett vegg mot vegarealet. For tomt K, 
eksiterende radiohus, kan garasje settes opp i grensa mot felles avkjørsel. 
 
Boligbebyggelsen innenfor planområdet skal gis adkomst fra offentlig veg, 
unntatt tomt J og K, som skal gis adkomst fra felles avkjørsel FA1. Avkjørsler til 
den enkelte tomt skal ikke ha stigning større enn 1:7. 
 
Fremføring av elektrisitet, telefon mm. skal skje med jordkabel. 

 §3 Byggeområde - Område for konsentrert småhusbebyggelse  B 2 
Området skal nyttes til boliger i kjede. Maksimum BYA = 50% 
 
Detaljert byggeplan som viser terrenginngrep og vegetasjonsbehandling skal følge 
byggesøknaden. Bebyggelsen skal tilpasses terrenget og stedets byggeskikk, 
oppføres med saltak i maksimum 1 ½ etasje, med takvinkel mellom 20 og 37 
grader. Maksimal gesimshøyde er 5,5m og maksimal mønehøyde er 8m over 
eksisterende terreng. 
 
For hver enkelt bolig skal det avsettes plass til én garasje samt 0,25 
biloppstillingsplasser. Garasjer skal tilpasses boligbebyggelsens form, farger og 
materialvalg. Garasjer skal plasseres mellom boligene som vist på plankartet. 
 
Fremføring av elektrisitet, telefon mm. skal skje med jordkabel. 

 §4 Offentlig trafikkområde – Kjøreveg, OV 1 
OV1 opparbeides som vist på plankartet. Vegen har en reguleringsbredde på 7m 
inkl. skulder og grøft, der kjørebanen er 5m. Vegskjæringer og fyllinger i 
forbindelse med opparbeidelse av vegen skal arronderes og revegeteres så raskt 
som mulig etter inngrepet. I enden av vegen, lengst nord i feltet er det vist 
snuplass. Denne plassen må holdes fri for parkering. 
 
Fra tomt I og sørøstover gjennom svingen går vegen på fylling. Fyllingen skal 
avsluttes med en støttemur av naturstein eller betongmur som forblendes med 
naturstein. Det skal utarbeides detaljplaner for muren før arbeidet kan 
igangsettes. 
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Langs vegtraséen legges ledninger for vann, avløp, strøm og telefon. 

 §5 Offentlig trafikkområde – Annen veggrunn 
Område for annen veggrunn er vist i planen. Området skal sikre nødvendig 
sideareal for skråningsutslag og snøopplag.  Området med annen veggrunn skal 
arronderes og tilsås. 

 §6 Fareområde – Høyspenningsanlegg 
Innen området ligger Nettstasjon. Det tillates ikke oppført boliger innen 
fareområdet. 

 §7 Fareområde – Område med rasfare 
Området ligger innenfor grensa for ”tusenårsraset”.  Det tillates ikke oppført 
bygninger innenfor grensa til fareområdet. 

 §8 Spesialområde – Friluftsområde, SF 1 
Området skal nyttes til friluftsområde. 
Innen friluftsområdet er det ikke tillatt å drive virksomhet eller føre opp bygg 
eller anlegg som er til hinder for bruken av området som friluftsområde. Turstien 
opp til varden skal legges innenfor området. 

§9 Spesialområde - Nettstasjon 
Innenfor området skal det settes opp nettstasjon som vil gi strømforsyning til 
boligene innenfor feltet. Det skal være fri adkomst til stasjonen. 
Nettstasjonen skal ha trekledning og farger tilpasset boligbebyggelsen. 

 §10 Spesialområde – Frisiktsone 
Områdene i krysset Hjelmsøyvegen og Fjellvegen, samt krysset OV1 og 
Fjellvegen, reguleres til frisiktsone på 4mx30m.  I frisiktsonene tillates ikke 
etableringer med høyde over 0,5m, samt andre innretninger som hindrer 
frisikten. 

§11 Fellesområde – Felles atkomstveg, FA 1 
Felles atkomstveg opparbeides som vist på planen. Vegen gis tilsvarende 
bredde som OV1; 5m vegbredde med 1m skulder og grøft på hver side. 
Felles adkomstveg er felles for tomt J og K. 
 
Vegskjæringer og fyllinger i forbindelse med opparbeidelse av vegen skal 
arronderes og revegeteres så raskt som mulig etter inngrepet. 

 §12 Fellesområde – Felles lekeareal for barn 
Området skal nyttes til felles lekeareal for barn. Dette er en felles lekeplass 
for hele planområdet. Det stilles krav om detaljplan for området før 
opparbeiding kan iverksettes. 
 
Framføring av vann, avløp, strøm og telefon skal i størst mulig grad legges 
utenom, eller i kanten av området. 


