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REGULERINGSPLAN FOR NYE KOMMUNALE BOLIGER, SANDEN – HASVIK. 
PLANBESKRIVELSE JFR. PBL §4-2  

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. 
 

§ 1 Planens intensjon 
Bestemmelser Retningslinjer 

1.1 Intensjon 
Planens intensjon er å legge til rette for en 
arealbruk ved Sanden som ivaretar Hasvik 
kommune sitt behov for kommunale boliger.  

 

 

§ 2 Generelle bestemmelser 
Bestemmelser Retningslinjer 

2.1 Overordnede planer 
Kommunens arealdel og bestemmelser med 
retningslinjer gjelder ved siden av disse 
bestemmelser og retningslinjer så langt de 
passer. 

Skulle det under arbeidet komme fram 
gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må 
arbeidet stanses omgående og melding 
sendes Finnmark Fylkeskommune v/areal- og 
kulturvernavdelingen, og Sametinget, avd for 
rettigheter, næring og miljø, jf. lov om 
kulturminner av 1979, § 8. Denne 
meldeplikten må formidles videre til de som 
skal utføre tiltaket.  

 
2.2 Forhold til 
konsekvensutredningsforskriften 
I samsvar med 
konsekvensutredningsforskriftens § 3. 1 ledd, 
bokstav d) har kommunen vurdert det slik at 
plan ikke faller inn under kriteriene i 
forskriftens § 4. Det er derfor ikke påkrevet 
med konsekvensutredning.   

2.2 Estetikk 
Tiltak etter planen skal være tiltalende i seg 
selv og i forhold til omgivelsene. 

 

2.3 Parkering 
Det skal opparbeides parkeringsmuligheter i 
friluft med plass til -2- personbiler pr bolig.  
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 § 3 Byggeområder 
Bestemmelser Retningslinjer 

3.1 Boligformål 
Kommunale boliger 

 

3.2 Boligtyper 
Innenfor området tillates det boliger i -2- 
etasjer 
 

Reguleringsplanen omfatter 4 bebygde 
boligtomter.  

 
 

Bestemmelser Retningslinjer 
3.1.1 Grad av utnytting 
a). Maks BYA = 25% 
b). Hver garasje skal ikke overstige 70 m2   
c). Høyder målt fra murkrone 1. etasje,  
Maks gesimshøyde: 6,5 m 
Maks mønehøyde: 10,5 m 
 

Bebyggelsens høyder bør også tilpasses 
eksisterende nabobebyggelse.  

3.1.2 Takform og takvinkel 
For bolig og tilhørende anlegg (garasjer) 
gjelder: 
Tillatt takform: Saltak 
Tillatt takvinkel: Tilpasses eksisterende 
nabobebyggelse 
 

Takvinkelen bør være mellom 22 grader  – 
40 grader.  

3.1.3 Material og fargebruk 
Boligene og tilhørende anlegg skal ha 
ensartet material- og fargebruk som 
harmoniserer med omkringliggende 
bebyggelse.  
 

 

 
§ 4. Trafikkområde 

Bestemmelser Retningslinjer 
4.1 Kjørevei, annen veigrunn, gangvei, 
parkeringsplass 
a).   
Det er kun tillatt med opparbeidelse og 
vedlikehold av kjørevier, gangveier, annen 
veigrunn og parkeringsplasser som 
kommunen anser som nødvendig. 
 
b).  
Kjøreveier, gangveier og parkeringsplasser 
skal ha fast dekke og belysning. 

 

 
 
 


