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PLANBESTEMMELSER 

 

 

§1 GENERELT 

 

1.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for næringshytte med inntil 20 overnattingsplasser på Leiråmo 

med atkomst fra kommunal vei. Det regulerte området er vist med planavgrensning på plankart datert 

03.07.2017 med plan-id 2016001. 
 

1.2 Planområdets arealformål 

Området reguleres til følgende formål: 

 

o Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, pkt. 1) 

- Fritids- og turistformål 
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o Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, pkt. 2) 

- Veg (privat eierform) 

- Kjøreveg (offentlig eierform) 

- Annen veggrunn – tekniske anlegg (offentlig og annen (privat) eierform) 

- Parkeringsplasser på grunnen (annen (privat) eierform) 

 

o Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift (Pbl § 12-5, pkt. 5) 

- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

 

 

§ 2 FELLES BESTEMMELSER 

 

 

2.1 Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i passende målestokk. 

Situasjonsplanen skal vise planlagt plassering og utforming av bygg, teknisk infrastruktur, 

inkludert atkomstvei med frisiktlinjer, veisperre og parkering for det omsøkte tiltaket. 

 

2.2 Det skal avsettes nødvendig areal for håndtering av avfall innenfor planområdet. Endelig 

løsning og plassering avklares i samråd med renovasjonsselskap. 

 

2.3 Terrenginngrep i planområdet skal gjøres mest mulig skånsomt i forhold til det naturlige 

terrenget og skal i størst mulig grad tilbakeføres til opprinnelig utseende. Skjæringer, fyllinger 

og andre tiltak skal utformes på en tiltalende måte. 

 

2.4 Det tillates ikke oppføring av sammenhengende gjerder i planområdet som hindrer rein og 

annet vilt fri ferdsel i området.  

 

2.5  Dersom en i forbindelse med arbeid i planområdet skulle komme over gjenstander, anlegg, 

landskapsformasjoner eller materiale av kulturhistorisk betydning, må arbeidet stanses og 

kulturavdelingen i Nordland Fylkeskommune og Sametinget varsles i henhold til 

Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

 

2.6 Det skal tas hensyn til eventuelle kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging etc. må avklares 

med den enkelte eier.  

 

2.7 Det skal tas hensyn til universell utforming i den grad det er mulig.  

 

2.8 Det skal legges til rette for miljøvennlige løsninger når det gjelder energiutnytting og 

oppvarming av næringshytta/sikringshytta ved bruk av fornybare energikilder. 

 

 

 

§ 3  BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5, 1) 

 

3.1 Fritids- og turistformål (BFT) 

 

Området med benevnelsen BFT reguleres til næringshytte for helårsdrift med tilhørende 

parkering og mindre bygninger, herunder teknisk bygg. Innenfor området er det tillatt etablert 

inntil 20 overnattingsplasser for kortidsutleie, samt bevertning. 

 

Det skal etableres sikringshytte i tilknytning til næringshytta. 
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Bebyggelsen tillates oppført med maks gesimshøyde på 8 meter og maks mønehøyde på 9 

meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Samlet bygningsmasse skal ikke overskride 700 m
2
. 

 

Bebyggelsen skal utformes og plasseres slik at det skapes god helhetsvirkning i forhold til det 

naturlige landskapet og terrenget. Farge og materialvalg skal tilpasses omgivelsene.  

 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§12-5, 2) 

 

4.1 Veg (SV1-2) 

 

Områdene med benevnelsen SV1-SV2 reguleres til atkomstveg for næringshytten med bredder 

iht. plankart. Områdene omfatter både kjørebane og vegskulder. Eierformen er annen (privat). 

 

Innenfor SV1 skal det etableres fysisk veisperre i form av bom eller lignende. Tenkt plassering 

er vist med symbol på plankartet og er veiledende og kan justeres. Kjøring forbi bommen 

tillates kun for frakt av varer, personale og besøkende til næringshytta samt berørte grunneiere. 

Transportmiddel til bruk skal være beltegående kjøretøy, ATV kjøretøy og evt. annet kjøretøy 

beregnet for stigninger opp til 24,5
o
.  

 

Endelig plassering og løsning for veisperre skal fremgå av situasjonsplan som skal legges fram 

ved rammesøknad, jf. § 2.1. 

 

Innenfor SV2 tillates kun kjøring for frakt av varer, personale og besøkende til næringshytta 

med beltegående kjøretøy, ATV kjøretøy og evt. annet kjøretøy beregnet for stigning opp til 

24,5
o
.  

 

Det tillates ikke ferdsel på SV1-SV2 ved lokal skredfare 3 eller høyere. Ved skredfare 2 eller 

lavere må sannsynlighet for skred vurderes nærmere før ferdsel på trasé. Sikkerhet og 

skredvurdering skal gjøres av personer med kvalifikasjon NVE 4B «Videregående 

observatørkurs» eller tilsvarende. 

 

Nødvendige og mindre lokale justeringer av formålsgrenser og senterlinje tillates dersom dette 

er nødvendig for å tilpasse topografien. 

 

 

 4.2 Kjøreveg (o_SKV) 

 

Områdene med benevnelsen o_SKV reguleres til eksisterende kjøreveg i Beiardalen. 

Eierformen er offentlig.  

 

 

4.3 Annen veggrunn – Tekniske anlegg (o_SVT1-2 og SVT1-3) 

 

Områder med benevnelsen o_SVT1-2 (offentlig eierform) og SVT1-3 (privat eierform) 

reguleres til annen veggrunn – tekniske anlegg. Områdene kan benyttes til grøfter, skjæring, 

fylling, snøopplag, o.l.  

 

 

4.4 Parkeringsplasser – på grunnen (P) 

 

Området med benevnelsen P reguleres til parkering for næringshytten. Eierformen er annen 

(privat). Innenfor området tillates det etablering av parkeringsplasser i tilknytning til drift av 

næringshytta, samt nødvendig areal for avfallshåndtering.  
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§ 5  LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL, SAMT REINDRIFT  

(PBL §12-5, 5) 

 

5.1 LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (LNFR) 

 

I LNFR-områder gjelder et generelt forbud mot iverksetting av tiltak som angitt i pbl. § 1-6 

som ikke er i samsvar med arealbrukskategorien. Forbudet omfatter også plassering av 

midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg nevnt i pbl. § 20-1 første ledd bokstav j. 
 

§ 6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

6.1 Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge: 

o Situasjonsplan iht. §2.1. 

o Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte 

tiltaket. 

6.2 Før igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge godkjente detaljplaner for atkomst, 

parkering og VA-anlegg/-løsning.  

6.3 Før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis skal atkomst, parkering og VA-anlegg/-

løsning være ferdig opparbeidet.  

6.3 Før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse kan gis for næringshytta skal sikringshytta 

være klar til bruk. 

 

 


