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1 PLANENS FORMÅL 

Formålet med detaljreguleringen for Storstein fergeleie er å tilrettelegge for et nytt og bedre fergeleie, som skal 
gi et oversiktlig og trafikksikkert område. Det regulerte området fremgår av plankart R101. 

Utforming PBL § 12-7  

Utforming og detaljering av veganlegget framgår av tegningshefte (Tegning B101, C101, C201, C301, D101, 
D201). 

 

2 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL (PLAN – OG BYGNINGSLOVEN §12-5) 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 2) 
(0_S1) og (0_S2). 

Vegformålet skal benyttes til anleggsgjennomføring, drift,  vedlikehold og tilsyn. Tekniske anlegg innenfor 
området tillates oppført, det vil si nødvendige tiltak for bygging, drift og vedlikehold av veganlegget og 
skredvoll. Arealet kan blant annet benyttes til veg, oppstillingsplass, parkering, belysning, vegteknisk 
infrastruktur, murer, rekkverk, stabiliserende tiltak, transportareal, støyskjermer og grøfter, rensedammer og 
skjærings- og fyllingsskråninger. På sikt tillates det etablert helikopterlandingsplass for helikopter som skal 
bruke daisybell for nedskyting av skredheng, samt infrastruktur for framtidig elektrifisering av fergesambandet. 
Herunder Teknisk bygg, venterom/WC bygg og lite bygg for Daisybell. 

 

5. Landbruks, natur- og friluftsområder samt reindrinft (LNFR) (plan- og 
bygningsloven §§ 12-5 nr. 5) 

Området vil brukes som midlertidig rigg- og anleggsområdet for etablering av skredvoll, og tilbakeføres til det 
opprinnelige LNFR reguleringsformål når tiltaket er gjennomført. Det er ikke anledning til å foreta seg noe som 
kan føre til at skredsikringsanlegget blir skadet eller ikke får fungere i samsvar med forutsetningene. Det kan 



foretas vedlikehold, undersøkelser og mindre utbedringer for å sikre at skredsikringsanlegget fungerer best 
mulig. 

 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (plan- og 
bygningsloven §§ 12-5 nr. 6) 

Området vil brukes som midlertidig anleggsområdet for etablering av ny fergekai, og tilbakeføres til det 
opprinnelige reguleringsformål når tiltaket er gjennomført. 

 

3 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER  

Hensynssone H730 - Areal fredet etter Lov om kulturminner i planbestemmelser og kart. 

Denne hensynssonen er markert med egen skravur i plankartet.  

§ 12-6 Hensynssoner (H730) 

Båndlegging etter lov om kulturminner. Område ikke skal berøres i anleggsfasen under etablering av skredvoll. 
Og det skal settes opp et sikkerhetsgjerde som forhindrer at det skal skje noe med tuftene under bygging. 

 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre 
aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9.  
juni 1978 nr.  50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg 
formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Dersom det i forbindelse med tiltaket skulle fremkomme automatisk fredede kulturminner eller funn av 
kulturhistorisk betydning, skal arbeidet stanses og Universitets Museet varsles jfr. Kulturminneloven § 8, 2. 
ledd. 

 

 

 

 

 

 


