
  

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SØRVÆR HAVN. 

REGULERINGSPLAN JFR. PBL § 4-2. 

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER. 

29.08.2019 

 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 

området som er avgrenset på plankartet med reguleringsplangrense. 

 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende arealformål: 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1 Industri og lager  

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Veg 

2.2 Kai 

2.3 Parkering 

 

3. MASSEDEPONIER 

3.1 Massedeponi – Rene masser 

3.2 Massedeponi – Forurensede masser. 

 

4. BRUK AV SJØOMRÅDER 

4.1 Havneområder 

 

5. MILJØTILTAK 

5.1 Avfallshåndtering.  

 
III 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd, er det fastsatt følgende 

hensynssoner: 

 

6. HENSYNSSONER 

a) 760 Båndleggingssone 

I massedeponi for forurensede masser merkes området som båndleggingssone som medfører at 

det tillates ikke graving i deponiet etter at deponiet er fyllt opp og sikret i henhold til lov og 

forskrift for å hindre avrenning.   

 

IV 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 er det gitt følgende bestemmelser om bruk og 

utforming av bygninger og arealformål i planområdet: 

 

FELLESBESTEMMELSER: 

Havneområdet. 



 

I Sørvær havn skal fiskeriformål prioriteres og deretter annen sjørettet næring etter søknad til 

Hasvik kommune.  

Tiltak/byggearbeid langs land og i sjø skal i tillegg til å bli behandlet etter Plan- og 

bygningsloven også behandles etter havne- og farvannsloven av 17. april 2009 nr 19. 

 

Kulturminner 

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. Der tiltak berører ledninger eller kabler i sjøen avklareres dette med eiere av 

infrastruktur før tiltaket starter.  

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

1.1 Industri og lager 

1.1.1. De nye landarealene reguleres til industri/lager, havne, kjøreveg,  

1.1.2.Innenfor de nye landarealene tillates det etablering av industri/næring som er knyttet til 

maritimservice- og havnedrift.  

1.1.3 Byggegrenser i det regulerte område settes til 4 meter fra områdets ytre avgrensing.  

1.1.4 Byggegrense for byggninger settes til 1 meter fra sjøkanten. 

 

Utnyttingsgrad 

a). Maks BYA = 25% 

b). Makshøyder på bygninger fastsettes ikke, men avgjøres fortløpende ved 

byggesaksbehandling.   

 

c) Bebyggelsens plassering. 

Bygninger skal plasseres slik at man oppnår best mulig utnyttelse av landarealene, men under 

forutsetning at byggverk plasseres på tomtene i henhold til Pbl § 29-4 hvor det også kreves at 

avstand mellom bygningene på tilstøtende eiendommer er minimum 8 meter. 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Kjøreveg 

2.1.1 Kjøreveier, gangveier og parkeringsplasser skal ha tilstrekkelig belysning. 

2.1.2 Kjørevei i reguleringsområdet skal ha maks tillatt hastighet på 30 km/t.  

2.1.3 Kjøreveg gjennom reguleringsområdet og til kaianlegg brøytes og vedlikeholdes av 

Hasvik kommune.  

2.1.4 Øvrige vegarealer i reguleringsområdet brøytes og vedlikeholdes av brukerne. 

Opparbeidelse og vedlikehold av kjøreveier, gangveier, annen veigrunn og parkeringsplasser 

skal godkjennes av kommunen før tiltak iverksettes. 

 

2.2 Kai 

2.2.1 Det tillates kaianlegg i fornt av fyllingene. Dersom utstyr skal lagres i området skal dette 

være i samråd med Hasvik kommune på anviste plasser. 

2.2.2 Ved tildeling av kaiplass følges retningslinjene for de øvrige fiskerihavnene i 

kommunen.  

2.2.3 Kai- og strømleie betales etter kommunens regulativ. 

 



 

2.3 Parkering 

2.3.1 Det skal være organisert korttidsparkering for mindre kjøretøyer.  

2.3.2 Parkerte biler skal ikke være til hinder for andre brukere av havneområdet.  

2.3.3 Parkering tillates kun på merkede plasser.   

 

3. MASSEDEPONIER 

3.1 Massedeponi – Rene masser 

Masser som ikke benyttes i tiltaket: 

Rene overskuddsmasser som ikke skal benyttes lagres i fylling ved Vikran merket i kartet som 

Massedeponi for renemasser (1201).  

 

3.2 Massedeponi – Forurensede masser 

Forurensedemasser lagres i eget massedeponi i Hespevika merket i kartet som Masserlager 

forurensedemasser (760) 

 

4. BRUK AV SJØOMRÅDER. 

4.1 I havneområdet i sjø (6220): 

4.1.1 Det tillates mudring og utdyping for å tilfredsstille dagens dyptgående fiskefartøyer. 

4.1.2 Det kan tillates utlegging av flytebrygger i området etter søknad.  

 

5 MILJØTILTAK 

5.1 Avfallshåndtering. 

Innenfor de nye landarealene tillates det etablering av industri/næring som er knyttet til 

maritimservice- og havnedrift.  

Det skal settes ut konteiner for mottak av husholdningssøppel fra fiskeflåten. 

Det settes ut konteiner for mottak av rene brukte oljer. Med rene oljer menes oljer av samme 

type som ikke er blandet sammen med andre typer oljer eller væsker.  

  

V 

 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR: 

 

a) Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og 

anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, 

massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og 

støyforhold.  

b) Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert 

før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes.  

c) For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser 

følge Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i 

arealplanleggingen, T-1520 og T-1442. 

 

 

 

Kim-Are Walsø 

Teknisk rådgiver 

Hasvik kommune 

 

 


