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§ 1 PLANENS FORMÅL 

Planens formål er å legge til rette for dagligvarehandel i planområdet. 
 

§ 2 AVGRENSNING 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart. 
 
Planområdet er i hovedsak uregulert men inngår i kommuneplanens arealdel. Deler 
av planen erstatter mindre deler av områderegulering for Sultijelma gruver med 
arealplanid 1841_2015001.  
 
 

§ 3 REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER 

Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jfr Plan- og bygningslovens 
(PBL) §§ 12-5 og 12-6: 
 

 Reguleringsformål (PBL § 12-5): 
 
 Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

- Forretninger (BF1) 
- Annet uteoppholdsareal (FRL1/FRL2/FRL3) 

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

- Kjøreveg (o_Fv830) 
- Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG1/o_SVG2) 
- Parkering (P1) 

 
 Hensynssoner (PBL § 12-6): 

- Frisiktsone 
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§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

 
§ 4.1 Rekkefølgekrav 

4.1.1 Sideterreng og avkjørsel Fv830 

Før det kan gis byggetillatelse for felt BF1, forretning skal det foreligge godkjent 
plan for utforming av sideterreng og avkjørsel for Fv830 jf §4.8. Sideterreng og 
avkjørsel skal være utført etter godkjent plan før brukstillatelse kan gis.  

4.1.2 Tekniske anlegg 

Før det kan gis byggetillatelse for felt BF1, forretning skal det foreligge godkjent 
plan for vann og avløp jf §4.10 for planområdet. Anlegg for vann og avløp skal være 
opparbeidet etter godkjent plan før brukstillatelse kan gis. 

§ 4.2 Situasjonsplan 

Før byggearbeidene kan påbegynnes skal det foreligge godkjent situasjonsplan. 
Utomhusarealer skal være opparbeidet i henhold til godkjent situasjonsplan før 
ferdigattest blir ustedt. 

Situasjonsplan skal vise planlagt bebyggelse, plassering og utforming av adkomst, 
stigningsforhold, parkering- og biloppstillingsplasser, arealer for vareleveranse, 
nødvendige overdekte areal og andre markfaste installasjoner. Planen skal videre 
vise terrengbehandling med gamle og nye kotehøyder, forstøtningsmurer, 
tomtegrenser, bevaring/planting av vegetasjon. 

§ 4.3  Estetisk utforming og stedlig tilpasning 

Gjennom plassering, utforming, materialbruk og fargesetting skal det etterstrebes 
et godt helhetlig preg og høy estetisk kvalitet av både bebyggelse og 
utomhusanlegg.  

§ 4.4 Universell utforming og trygge adkomstveier 

Utendørs og innendørs anlegg skal utformes med særlig hensyn til personer med 
behov for tilrettelegging jf prinsippene til universell utforming. Utendørs anlegg 
skal utformes med fokus på trygge adkomstveier for myke trafikanter. 

Situasjonsplanen skal sannsynliggjøre hvordan adkomst fra vei og 
biloppstillingsplasser til bygning kan tilrettelegges for orienterings- og 
bevegelseshemmede. 

Situasjonsplanen skal sannsynliggjøre hvordan adkomst fra vei og 
biloppstillingsplasser til bygning ivaretar sikkerhet til myke trafikanter. 

§ 4.5  Kulturminner, aktsomhetsplikt og informasjonsplikt 

Dersom en i forbindelse med tiltaket skulle komme over gjenstander eller 
levninger, for eksempel ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede 
steinkonstruksjoner, som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og 
kulturavdelingen i Nordland Fylkeskommune og Sametinget varsles i henhold til 
Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

§ 4.6 Veger, sideterreng og avkjørsler 
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Eksisterende veger kan opprettholdes. Vegens sideterreng og avkjørsler skal 
oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten.  

Sideterrenget omfatter sone med byggeforbud, vist med byggegrense på plankart. 
Innenfor sone med byggeforbud skal det ikke oppføres bygninger. Tekniske anlegg 
og installasjoner for virksomheten er unntatt byggeforbudet. 

Sideterreng omfatter sikkerhetssone med nødvendige sikkerhetstiltak som reduserer 
fare for alvorlig skade ved utforkjøring.  

Sikkerhetssonen for Fv830, o_Fv830 omfatter areal innenfor 10,5m fra senterlinje 
veg. Sikkerhetssonen skal oppfylle fysiske krav for horisontal og vertikal utforming 
gitt av vegmyndigheten. Arealet skal være fri for fysiske hinder. 

Avkjørsel fra Fv830 er vist på plankartet og er bindende. Avkjørsler skal oppfylle 
fysiske krav for horisontal og vertikal utforming gitt av vegmyndigheten.  

Det skal utarbeides plan som viser horisontal og vertikal utforming av sideterreng og 
avkjørsel til Fv830. Plan skal godkjennes av ansvarlig vegmyndighet.  

§ 4.7  Tekniske anlegg og installasjoner 

Utendørs belysning skal være prosjektert og vist plassert på situasjonsplan. 

Anlegg og installasjoner tiltenkt den daglige driften i området skal etableres 
innenfor felt P1 parkering og skal framgå av situasjonsplan. 

Før byggearbeidene kan påbegynnes skal det foreligge godkjent plan for vann og 
avløp. Planen skal redegjør for tilgang til slukkevann. 

Nye høyspentlinjer, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-  
/datakommunikasjon og lignende skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 
Tilsvarende gjelder ved større utskiftninger eller utbedringer av eksisterende nett. 

Det tillates etablert tekniske anlegg og installasjoner på den ubebygde delen av 
området. Anlegg og installasjoner over bakken skal ikke komme i konflikt med 
bestemmelse gitt i §4.6 

§ 4.8 Overflatevann 

Overvannshåndteringen innenfor området skal primært baseres på overflatebaserte 
løsninger. Overvannshåndtering skal innarbeides i situasjonsplan. Overflate vann 
kan føres til Langvatnet.  

§ 4.9 Energiforsyning og miljø 

 Det skal legges vekt på å finne løsninger preget av miljø- og ressurstenkning. Før 
det gis byggetillatelse skal alternativ energiforsyning være vurdert. 

§ 4.10  Grunnforhold 

Ved masseforflytning eller utskifting skal mulig forurensning kartlegges. Forurenset 
masse skal håndteres i forhold til Forskrift om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften). Spredning av uønskete, fremmede plantearter skal 
forebygges. 

Det skal tilføres kun rene masser. 
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Før byggetillatelse kan gis skal områdestabilitet være utredet. 

§ 4.11  Radongass 

Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges 
for egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av 
radon i inneluften. Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert 
ved byggesøknad. 

§ 4.11  Støy 

Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal håndteres i samsvar med kapittel 4 i 
Miljøvern-departementets retningslinjer T-1442/2016. 
 

§ 5 REGULERINGSFORMÅL 

 
 BEBYGGELSE OG ANLEGG  

 § 5.1  Næringsbebyggelse  

 a) Felt BF1 er regulert til forretning med BYA 1000m2.  

Innenfor formålsområdet tillates det oppført bygg for dagligvarehandel.  

Bebyggelse med grunnflate inn til BYA 150m2 kan oppføres i 2 etasjer med 
saltak, gesimshøyde 6m og mønehøyde 9m.  

Bebyggelse med grunnflate større BYA 150m2 skal utføres hovedsakelig i en 
etasje med gesimshøyde som ikke overstiger 5,5m over gjennomsnittlig 
planert terreng. Areal for teknisk rom kan legges over første etasje, men 
skal ikke overstige BTA 70m2. Gesimshøyde teknisk rom og byggets totale 
høyde skal ikke overstige 8m over gjennomsnittlig planert terreng. 
Bestemmelsen gjelder ikke for nødvendige tekniske installasjoner over tak. 

Hovedinngang plasseres lett tilgjengelig fra parkeringsareal. Det 
opparbeides trygg gangadkomst fra HC-parkering og sykkelparkering til 
hovedinngangen. Varemottak plasseres slik at vareleveranse ikke kommer i 
konflikt med parkeringsareal og hovedinngangen til butikken. 

Hovedprinsippene for vareleveranse, parkering og annen trafikk skal gå fram 
av situasjonsplan. 

Den ubebygde del av arealet kan opparbeides tilsvarende tilgrensende 
arealformål. 

§ 5.2 Uteoppholdsareal, annet  

a) Felt FRL1, FRL2 og FRL3 er regulert til annet uteoppholdsareal. 

Formålsområdet er forbeholdt den eksisterende grøntstrukturen. 
Eksisterende vegetasjon kan opprettholdes. Det skal ikke oppføres 
bygninger og det er ikke tillatt med motorisert ferdsel. 

Området er avsatt til uteopphold for rekreasjon og opphold for allmenheten 
og kan benyttes i henhold til bestemmelsene i Lov om friluftslivet 
(friluftsloven). 
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 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

§ 5.3 Veg 

a) Vegen o_Fv830 er regulert til offentlig veg med med regulert senterlinje og 
regulert kant kjørebane vist på plankartet. Deler av sideterreng er regulert 
til annen veggrunn – grøntareal og inngår i veiens sideterreng.  

Krav til utforming av vei, avkjørsel og sideterreng samt sikkerhetssone og 
sone med byggeforbud følger §4.6. 

Eksisterende vei innenfor formålsområdet kan opprettholdes.  

Vegmyndighet for Fv830 er Statens vegvesen. 

§ 5.4 Parkering 

a) Felt P1 er regulert til privat parkering. Innenfor felt P1 skal det opparbeides 
tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser tilpasset virksomheten, men ikke 
mindre enn 40. 5% av biloppstillingsplasser opparbeides som HC plasser.  

Innenfor formålsområdet opparbeides det minimum 5 
sykkeloppstillingsplasser. 

Både HC-parkering og sykkelparkering etableres med nært tilknytting til 
hovedinngangen og trygg gangadkomst mellom parkering og bebyggelse. 

b) Deler av området som inngår i felt P1 skal brukes til varelevering. Arealer 
knyttet til varelevering plasseres og utformes med særlig høyt fokus på 
sikkerhet for gående og syklende. Rygging på arealer tiltenkt besøkende skal 
unngås. 

Omfang, og planløsning for arealer disponert til varelevering samt forhold 
til øvrige trafikkerte arealer skal framgå av situasjonsplan. 

§ 6 HENSYNSSONER 

 

§ 6.1 Frisiktsone 

Frisiktsone er en del av veiens sideterreng og sikkerhetssone. Krav til fysisk 
utforming følger § 4.6. 

Vegetasjon i frisiktsonen skal ikke være høyere enn 0,5m. 


