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1. Planens hensikt 
Detaljreguleringen skal sikre framtidig arealdisponering innenfor planområdet og legge til rette for 

utbedring og bruk av fjellveiene sommerstid.  

 

Bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist innenfor planavgrensning.  

Planen består av planbeskrivelse, plankart - R001 med målestokk 1:2000 i A1- format og 

reguleringsbestemmelser.  

 

Området er regulert til følgende formål: 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl §12-5, 2 ledd nr. 2) 
   Kjøreveg 
   Parkering 

 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 

§2.1 Kulturminner 
 

Kommer det under graving frem gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet som omfattes av 

kulturminneloven, skal arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland 

fylkeskommune, jf. Kulturminneloven § 8 andre ledd. 
 

 

§ 2.2 Naturmangfold 

 

Under anleggsarbeidet eller annen aktivitet i planområdet, skal det utvises aktsomhet for å begrense 

skader på arter, naturtyper og økosystemer. Motorferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å 

unngå skade og ulempe på naturmiljø og mennesker. 
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3. Bestemmelser til arealformål 
 

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

 
§ 3.1 Fellesbestemmelser for samferdselanlegg og teknisk infrastruktur 
 

Veger og parkeringsplasser bygges for sommerbruk og skal ikke vinterbrøytes. I anleggsperioden 

tillates området benyttet til anleggsvirksomhet som er nødvendig for å gjennomføre veganlegget. 

Terrenginngrep i forbindelse med veianlegget skal skje mest mulig skånsomt. Vegetasjonsdekket 

skal legges til side og tilbakeføres på vegens sideareal. 
 

 

§ 3.2 Kjøreveg (f_SKV1- f_SKV4) 
 

Veg på privat og statlig grunn reguleres til felles atkomstveg, til bruk for grunneierne og hytter i 

Stimarka hyttefelt. For hytteeiere i området kan ikke eier forby ferdsel jf. friluftsloven § 4. 

 

Vegene skal være stengt for allmenn ferdsel. 

 

Av hensyn til utrykningskjøretøy skal vegene fortrinnsvis ikke stenges med låst bom. Hvis ulovlig 

ferdsel over tid viser behov for låst bom, må det benyttes kodelås med kode som er kjent for 

nødetater. 
 

 

§ 3.3 Parkeringsplasser (f_SPP1 - f_SPP7) 
 

Parkeringsplasser på privat og statlig grunn reguleres til felles parkeringsplasser, til bruk for 

grunneierne og hytter i Stimarka hyttefelt. 
 

 

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 
 

§ 4.1 Hensyn til reindrift (H520) 
 

Ved all ferdsel og aktivitet skal det tas hensyn til rein som er i området. Fyllinger, grøfter og 

skjæringer skal utformes slik at de er enkel å forsere for rein. Dersom det finnes rein i området i 

anleggsperioder, skal anleggsdrift koordineres i samarbeid med Saltfjellet reinbeitedistrikt.  
 

 

5. Rekkefølgebestemmelser  
 

§ 5.1 Før vegene kan tas i bruk 

 

Vegene skal utbedres slik at de er framkommelig med vanlig tohjulsdrevet personbil. 

Motorferdselloven gjelder dersom vegene ikke opparbeides og vedlikeholdes slik at de er 

framkommelig med vanlig personbil 
 

 


