
 

 
 

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN  

LANGNESVIKA NÆRINGSOMRÅDE 

Plannavn: Langnesvika næringsområde 
PlanID:   18482015002 
Arkivsak nr:  
Dato:  Vedtatt kommunestyret sak 51/15 den 10.09.15 
 
Området er regulert til følgende formål etter plan- og bygningsloven §§ 12-5 og 12-6: 
 
§ 12-5 nr 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG  
Industri (1340)  
Andre typer bebyggelse og anlegg - naust (1500) 
  
§12-5 nr 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
Kjøreveg (2010) 
Annen veggrunn - tekniske anlegg (2018) 
Parkering (2080) 

 
§12-5 nr 5 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 
Landbruks-, natur og friluftsformål (5100)  
 
§§ 16-6 og 11-8 a SIKRINGSSSONE  
Frisiktsone H140 
 
Formål med planen  
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videreutvikling av eksisterende 
næringsvirksomhet i Langnesvika, samt å tilrettelegge for nyetableringer i samarbeid med Steigen 
kommune. 
 
Avgrensing 
Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist med 
reguleringsgrense. 
 
§ 1 Kulturminner og aktsomhetsplikten 
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanset og melding sendes Sametinget og Nordland 
fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1970 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 
Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet 
i marken.  
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§ 2 Industri 
 
2.1 Utnytting 
Innenfor området tillates det bebyggelse til industriformål.  
Bebyggelsen skal plasseres innenfor de viste byggegrensene. 
Maksimal gesimshøyde settes til 12 meter. Det tillates likevel oppført bebyggelse med gesimshøyde 
inntil 25 meter på inntil 10 % av arealet som er regulert til industriformål. 
Maksimal utnyttingsgrad settes til BYA 50 %. Nødvendige parkeringsplasser inngår i beregning av BYA 
med 18 m2 pr. plass. 
 
2.2 Krav til sikkerhet mot stormflo 
Alle eventuelle bygningsdeler under kote + 3,72 skal kunne tåle påvirkning fra sjøvann.  
 
2.3 Krav til infrastruktur 
Avkjørsel fra Fylkesveg 631 skal være utbedret slik at den tilfredsstiller krav i Statens vegvesen håndbok 
N100 til sikt og geometri for atkomstveg klasse A3 før det kan gis tillatelser til tiltak i industriområdet.  
 
2.4 Miljørisikovurdering 
Miljørisikovurdering, inkludert eventuell tiltaksplan for håndtering av forurensede masser, skal foreligge 
før det kan gis igangsettingstillatelse som innebærer fylling i sjø. Vurderinga skal godkjennes av 
forurensningsmyndigheten. Alternativt må dokumentasjon av at grunnen ikke er forurenset forevises 
forurensningsmyndigheten. 
 
2.5 Støy 
Ved etablering av støyende virksomheter skal det gjøres en støyvurdering iht. Forurensningsforskriften 
kap 30, og eventuelle avbøtende tiltak skal være gjennomført før virksomheten kan starte opp. 
 
2.6 Forurensning 
Byggesøknaden skal redegjøre for hvilken virksomhet som skal etableres. Det skal ikke gis tillatelse til 
virksomhet som etter sin art kan medføre forurensninger, før det er søkt om og gitt tillatelse etter 
Forurensningsloven § 11, og hvor avbøtende tiltak er skissert og godkjent av forurensningsmyndighet. 
 
All virksomhet som kan medføre forurensning eller fare skal etablere et internkontrollsystem med 
driftsplan evt. beredskapsplan. Nødvendige tiltak skal etableres før virksomheten igangsettes. 
 
§ 3 Andre typer bebyggelse og anlegg - naust 
Innenfor området tillates det oppført naust. Det tillates ikke å innrede naust for beboelse. 
Naust skal ikke overstige maksimum bebygd areal på 40 m2 og mønehøyde settes til maksimum 4,0 
meter. 
 
  



 
 
 
 
 
 

3 
 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
4.1 Krav til vegstandard 
Veg skal opparbeides med minimum standard atkomstveg klasse A3, jf. Statens vegvesen håndbok 
N100. 
 
4.2 Annen veggrunn - tekniske anlegg 
I arealene tillates fyllinger, skjæringer, grøfter og oppsetting av trafikkutstyr og vegrekkverk.  
 
§ 5 Sikringssone frisikt 
I frisiktsonene skal det være fri sikt langs veg og kryss over 0,5 m over terreng. Busker, trær, støyskjerm 
og gjerder som kan hindre sikten, er ikke tillatt. 

Oppstammede tre, stolper og lignende kan stå i sikttrekanten, men krav til sikkerhetssoner i håndbok 
231 Rekkverk må være tilfredsstilt. 
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