
Reguleringsplan for Skorpa og Meløya (R-260)  

Mindre reguleringsendring for Skorpa felt 1 og 21, samt del av 
Meløya  
 
Reguleringsbestemmelser  
PlanID R-260  

Saksnr: 2017/77  

Plankart: datert 7.7.2017, sist revidert 31,08.2018  

Bestemmelser: sist revidert av forslagsstiller 05.08.2018. Revidert av kommunen 

15.10.18 

 

§1Planens hensikt  
Hensikten med reguleringsplanen er:  

Å tilrettelegge for utbygging av området med boligbebyggelse i 1-3 etasjer. 

Å tilrettelegge for allmenn ferdsel gjennom byggefeltene. 

Å tilrettelegge for allmenn tilgjengelighet til rekreasjonsområder og friluftsliv. 

 

§2Arealformål 
Området reguleres til:  

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1)  

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse og blokkbebyggelse 

Vann- og avløpsanlegg 

Renovasjonsanlegg 

Uthus/naust/badehus 

Uteoppholdsareal 

Lekeplass 

Annet uteoppholdsareal 

 

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

Kjørevei 

Fortau 

Gangvei/gangareal 

Sykkelvei/felt 

Annen veigrunn - teknisk anlegg 

Annen veigrunn - grøntareal 

Kollektivholdeplass 

Parkeringsplasser 

 

Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3)  

Friområde 

Vegetasjonsskjerm 

 

Landbruks-, natur og friluftsformål (pbl § 12-5 nr. 5)  

Friluftsformål 

 

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

Friluftsområde i sjø og vassdrag 

 

Hensynssoner (pbl § 12-6)  

Frisikt 

 



Bestemmelsesområder (pbl § 12-7)  

Utforming 

 

§3Fellesbestemmelser 
Alle tiltak innenfor planområdet skal ha høy estetisk og arkitektonisk kvalitet utført med 

holdbare løsninger som tåler de lokale klimaforholdene. Det skal legges vekt på bevisst 

bruk av detaljer, materialer og farger som skaper gode opplevelser og trivsel for alle 

brukergrupper.  

Gjerder/forstøtningsmurer mot offentlig vei må omsøkes til kommunen, som skal 

godkjenne tiltakets høyder, materialer og farger.  

Skjæringer og fyllinger skal i størst mulig grad overdekkes og gis en parkmessig 

behandling med jordslåing/ tilsåing og eventuelt beplanting.  

Der plass for snøopplag ikke er regulert som grøft/annen veggrunn, skal det etableres 

plass for snøopplag med fast dekke, ikke asfalt. Snøopplaget skal vises på utomhusplan 

for byggefeltet.  

Vann og avløpsanlegg tillates oppført inn til formålsgrensen.  

 

§4Bebyggelse og anlegg  

 
4.1 Fellesbestemmelser  
Maksimalt tillatt bruksareal BRA for hvert felt er angitt på plankartet.  

Bebyggelsen skal plasseres innenfor juridisk linje for planlagt bebyggelse som angitt på 

plankartet, der omrisset fastsetter byggets hovedvolum. For byggeområder nærmere sjø 

enn 100 meter, er byggefeltene avgrenset av byggegrenser som følger formålsgrenser 

der ikke annet er vist på plankartet.  

Maksimale byggehøyder for planlagt bebyggelse er angitt på plankartet. For hus med 

pulttak angir maksimale gesimshøyder skjæringspunktet mellom takets skråflater og 

tilstøtende veggflater. 

Murer, terrengtrapper, markterrasser, biloppstilling og annen terrengbearbeiding som 

vist på utomhusplan tillates oppført utenfor byggegrense.  

Bebyggelsen skal, når det gjelder volumer, fasadeutforming, materialbruk og farger, 

utformes på en slik måte at området samlet fremstår med et helhetlig preg og med god 

arkitektonisk utforming. Bebyggelsen skal ha en enhetlig fargebruk og taktekking, med 

variasjon innen en enkel fargepalett. 

Bebyggelsen skal tilpasses terrenget. Materialbruk skal være robust.  

Leke- og uteoppholdsareal i felt f_BUT1-2, felt f_BLK1-3 og felt f_BAU1-3 skal være felles 

for boligbebyggelsen i felt B1-6. Minste uteoppholdsareal MUA er 3.100 m2 BRA, hvorav 

1.800 m2 BRA er felles.  

Parkeringsplass f_SPP2 skal være felles gjesteparkering for felt B1-3, samt 1 p-plass 

felles for naustene i felt BUN.  

I felt B1-3 skal utbyggingen foretas feltvis etter forutgående godkjenning. 

Rammetillatelse skal søkes for feltene samlet, men igangsettingstillatelse og ferdigattest 

kan godkjennes for separate bygningsavsnitt.  

 



4.2 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse og blokkbebyggelse, felt 
B1-6  
Grad av utnytting  
Maksimalt tillatt bruksareal BRA i felt B1-6:  

Bolig: 4.800 m2 BRA  

Parkering på terreng/carport: 1.100 m2 BRA  

Parkering på terreng medregnes med 18 m² pr. plass, HC-plasser med 27 m² pr. plass. 

  

Bygningstypologi og utforming  
Boligbebyggelsen tillates oppført som frittliggende ene- og tomannsboliger, samt 

blokkbebyggelse med leiligheter innpasset i tilsvarende type bygningsvolumer.  

Takform skal være saltak, eller pulttak i kombinasjon med flatt tak. Det tillates innpasset 

takterrasser på tak av bygningsvolumer med gesims lavere enn hovedvolumet, og på tak 

av carporter.  

 

Følgende dokumentasjon er juridisk bindende:  

Utomhusplan (vedlegg 05, datert 31.08.2018) 

Snitt mot nabobebyggelse i sydøst (vedlegg 07, datert 28.05.2018) 

Plan hustyper (vedlegg 11, datert 22.05.2018) 

Snitt mot Brynnveien 9 (vedlegg 27, datert 04.06.2018) 

 

Rammesøknad 
Som vedlegg til rammesøknad skal følge:  

Utomhusplan utarbeidet på grunnlag av situasjonskart utstedt av kommunen. 

Snitt og fasader som viser bygningens plassering i forhold til terreng (eksisterende og 

planlagt) og veier, med kotehøyde for gesims- og mønehøyder samt ferdig gulv i 

hovedetasje. 

Hvordan tilgjengelighet og universell utforming er ivaretatt. 

Støydokumentasjon som viser at krav i reguleringsplan er oppfylt. 

Estetisk redegjørelse for bebyggelsen inklusive beskrivelse av materialbruk og farger. 

 

Atkomst  
Atkomster er merket med pil på plankartet.  

 

Parkering  
For frittliggende ene- og tomannsboliger skal det etableres 2 p-plasser pr bolig på egen 

tomt som vist på utomhusplanen.  

For leilighetsbygg i felt B1-3 skal det etableres minimum 1,5 p-plasser pr boenhet, 

hvorav 6 HC-plasser og 4 p-plasser som vist på utomhusplanen og resterende i 

parkeringsanlegg i felt B2. Hver tilgjengelig boenhet skal ha 1 HC-plass. 1 HC-plass for 

besøkende og 1 p-plass for lasting og lossing til naustene etableres på parkeringsplass  

 



f_SPP2. HC-plasser i felt B2-3 med innkjøring fra offentlig atkomstvei skal ha en 

materialbruk og avmerking som klart angir bilens posisjon når parkert 

Universell utforming og tilgjengelig boenhet  
Felles uteareal og adkomst til bygninger skal tilrettelegges for universell utforming. I felt 

B1-3 skal 6 leiligheter på bakkeplan tilpasses bevegelseshemmede ved at alle 

hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom, bad og toalett) er på bygningens 

inngangsplan. Boenhetene skal ha trappefri adkomst fra terreng/parkering til 

inngangsplan og terrasse/privat uteplass. Aktuell veiledning for universell utforming skal 

legges til grunn for detaljprosjektering av tiltak. 

  

Støy  
For boenheter innenfor planområdet med støynivå over grenseverdiene gjelder følgende:  

alle boenheter skal være gjennomgående med tilgang til stille side, hvor støygrensene i 

tabell 3 i T-1442 tilfredsstilles 

rom med støyfølsom bruk (stue og soverom) skal ha åpningsvindu hvor støygrense i 

tabell 3 tilfredsstilles 

alle boenheter skal ha tilgang til private utearealer hvor støygrense i tabell 3 

tilfredsstilles 

Før rammetillatelse for ny bebyggelse gis skal det dokumenteres at ovenstående krav 

kan oppfylles.  

 

For eksisterende boliger i planens influensområde som får et støynivå som overskrider de 

anbefalte støygrensene i T-1442, skal det gjennomføres en egen tiltaksutredning. En 

oversikt over hvilke eiendommer dette gjelder, fremgår av støysonekart vedlegg 2 (gul 

sone). Det skal gis tilbud om lokal skjerm/voll dersom dette er nødvendig for å 

tilfredsstille kravene til støynivå på uteplass (Lden 55 dB). For innendørs støy er 

ambisjonsnivået LpAeq24h 30 db. Ved fasadetiltak skal det sikres tilfredsstillende 

ventilasjon i henhold til forskrift til plan- og bygningsloven. 

 

Konkret utforming og utførelse av de lokale støytiltakene avklares etter samråd med den 

aktuelle grunneier og eventuelt gjennom byggesaksbehandlingen dersom tiltaket er 

søknadspliktig. Tiltakene skal gjennomføres før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest for 

nye boliger på Skorpa. 

  

Uteoppholdsareal  
Felles uteoppholdsareal skal opparbeides, beplantes og utstyres med innretninger for 

variert rekreasjon og opphold. For ene- og tomannsboliger skal det etableres minimum 

55 m2 privat uteareal pr boenhet, av dette tillates maksimalt 25 m2 av arealet etablert på 

takterrasser og balkonger. For leiligheter skal det etableres minimum 8 m2 privat uteareal 

pr boenhet på terreng eller balkong. Arealene skal ha en skjermet og solrik beliggenhet.  

  

4.3 Vann- og avløpsanlegg, felt o_BVA1-2  
I felt o_BVA1 på Meløya tillates det å etablere pumpehus. Byggets utforming skal 

tilpasses stedegen byggeform, og utformes som naust med saltak.  

I felt o_BVA2 på Meløya tillates det etablert overløpsledning til sjø. Ledningen skal 

nedgraves og overdekkes, og terrenget skal reetableres slik at terrenginngrepet 

nøytraliseres i forhold til tilliggende landskap i friområdet.  

 



4.4 Renovasjonsanlegg, felt BRE1-2  
I felt f_BRE 1 og f_BRE 2 tillates det etablert søppelnedkast gravd ned i terreng som 

felles renovasjonsanlegg for boliger felt B1-6 og naust felt BUN.  

Anlegg for renovasjon skal utformes slik at det ikke medfører ulemper i form av lukt og 

støy for nabobebyggelse og lekeområder.  

 

4.5 Uthus/naust/badehus, felt BUN  
I felt BUN tillates det etablert inntil 7 naust, hver på maksimalt 30 m2 BRA, til sammen 

maksimalt 210 m2 BRA. Naustene skal utformes med saltak, og med tradisjonell 

utforming, material- og fargebruk. Naustene tillates etablert på stolper satt inntil 2m ut i 

sjø. Tiltaket skal utformes og dimensjoneres i henhold til teknisk forskrift slik at det tåler 

overflomming. Nødvendige sikringstiltak skal dokumenteres i forbindelse med byggesak. 

Lys og lyssetting ut mot sjø skal unngås. Naust tillates ikke innredet eller brukt til varig 

opphold eller overnatting. Trapper og brygger som vist på utomhusplan skal være felles 

for N1-7 og sikre hvert enkelt naust sitt behov for atkomst. Tomt for båtopptrekk skal 

være felles for naust N1-7, for bruk ved behov.  

 

4.6 Uteoppholdsareal, felt BUT1-2  
I felt f_BUT 1 skal det oppføres en støyskjerm, og arealet skal beplantes som en grønn 

buffersone mellom samlevei og lekeplass f_BLK1. Felt f_BUT2 skal tilsåes og beplantes. 

  

4.7 Lekeplass, felt BLK1-3  
I felt f_BLK1-3 skal det etableres nærlekeplasser med minimum areal 900 m2, 

tilsvarende 25 m2 per boenhet.  

Lekeplassene skal sikres opparbeiding med god og varig kvalitet, med innretninger som 

sikrer variert lek og opphold for et bredt spekter av funksjonsevner. Opparbeidelsen skal 

skje i samsvar med gjeldende sikkerhetsforskrifter og basere seg på prinsippet om 

universell utforming.  

Det skal utarbeides egen utomhusplan i målestokk 1:100 med beskrivelse for 

opparbeidelse av lekeplasser. Planen skal vise at lekearealet oppfyller fastsatte krav til 

størrelse, kvalitet og prinsipper for universell utforming.  

 

4.8 Annet uteoppholdsareal, felt BAU1-3  
I felt f_BAU1-3 skal det etableres en grønn sone med gangsti for barnetråkk og lokal 

gangbruk, slik at det via felt f_BAU1-3, lekeplass f_BLK2-3, gangvei f_SGG1-2, vei 

f_SKV3 og friområde o_GF etableres et sammenhengende gang- og stinett gjennom 

boligfeltet fra friområdet i nordøst til friområdet i nordvest. 

  

§5Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
  
5.1 Fellesbestemmelser  
Byggegrense mot kommunale veier er vist på plankartet.  

Offentlige områder  
Følgende areal skal være offentlig:  

o_SKV1-2 Kjørevei  

o_SS1-2 Sykkelfelt  

o_SF1-4 Fortau  

o_SVT Annen veigrunn – tekniske anlegg  

o_SVG Annen veigrunn - grøntareal  

 



o_SKH1-2 Kollektivholdeplass  

o_SPP Parkeringsplass  

Offentlig vei SKV1-2 skal dimensjoneres for søppelbil (typekjøretøy LL), og for brannbil 

(typekjøretøy L).  

 

Krav til byggeplan for veianlegg  
Før bygging av offentlige kjøreveier og gang- og sykkelveier kan iverksettes, skal det 

utarbeides byggeplan i samsvar med veistandard vist på reguleringsplankart og for øvrig 

i samsvar med føringer gitt i håndbok N100 (vei- og gateutforming), håndbok N200 

(veibygging) og håndbok V121 (geometrisk utforming av vei og gatekryss).  

Byggeplanen skal angi utforming av avkjørsel til boligfeltene, felles kjøreveier og vise 

eventuelle støyskjermer.  

 

5.2 Kjørevei, SKV1-5  
Kjøreveier skal opparbeides som vist på plankartet. Det kan gjøres mindre justeringer i 

samråd med aktuell veimyndighet.  

Kjørevei f_SKV3 skal være felles atkomstvei for boliger i felt B1-3 og naust i felt BUN, og 

allment tilgjengelig for gangtrafikk for beboerne på Skorpa innenfor gnr.9 /bnr.22 eller 

senere adskilte eiendommer fra den, samt for eiendommene gnr/bnr: 9/395, 9/13, 

9/394, 9/351,9/67, 9/156, 9/5, 9/1, 9/58, 9/89, 9/389, 9/426, 9/382, 9/417, 9/377, 

9/410, 9/381, 9/57, 9/4, 9/276, 9/378, 9/16, 9/90, 9/207, 9/160, 9/11, 9/386, 9/159, 

9/372, 9/379, 9/385, 9/130 og 9/390.  

 

Kjørevei f_SKV4 skal være felles atkomstvei for tilliggende boliger i felt B5-6, og 

tilgjengelig for gangtrafikk til grøntareal f_BAU1-3 for beboere i felt B1-6. Kjørevei 

f_SKV5 skal være felles atkomstvei for tilliggende boliger i felt B4.  

 

5.3 Fortau, o_SF1-4  
Fortau o_SF1-2 skal opparbeides som vist på plankartet, med bredde 1,5m. Fortau 

o_SF3-4 skal opparbeides som vist på plankartet, med bredde 2,0m. Det kan gjøres 

mindre justeringer i samråd med aktuell veimyndighet. 

  

5.4 Gangvei, SGG1-3  
Gangvei f_SGG1 skal opparbeides med minimum 1,5m bredde, og skal opparbeides frem 

til Brynnveien i sydøst. Gangvei f_SGG2 skal opparbeides som en gangsti i terrenget. 

Gangvei f_SGG3 skal opparbeides som vist på utomhusplan, med belegg egnet for 

rullestol. Gangveiene skal være felles for beboerne på Skorpa innenfor gnr.9 /bnr.22 eller 

senere adskilte eiendommer fra den, samt for eiendommene gnr/bnr: 9/395, 9/13, 

9/394, 9/351,9/67, 9/156, 9/5, 9/1, 9/58, 9/89, 9/389, 9/426, 9/382, 9/417, 9/377, 

9/410, 9/381, 9/57, 9/4, 9/276, 9/378, 9/16, 9/90, 9/207, 9/160, 9/11, 9/386, 9/159, 

9/372, 9/379, 9/385, 9/130 og 9/390.  

 

5.5 Sykkelfelt, o_SS1-2  
Sykkelfelt langs fortau o_SF 1-2 skal opparbeides med bredde 1,75m, med oppmerket 

skille mellom fortau og sykkelfelt.  

 

5.6 Annen veigrunn - tekniske anlegg, o_SVT  

Annet veiareal skal tilsås og gis en parkmessig behandling. 2017/77-VEDLEGG 02A  

 



5.7 Annen veigrunn – grøntareal, o_SVG  
Annen veigrunn - grøntareal er areal for snøopplag, med bredde 1,0m.  

 

5.8 Kollektivholdeplass, o_SKH1-2  
Det skal etableres leskur i tilknytning til bussholdeplassen.  

 

5.9 Parkeringsplasser, o_SPP1 og f_SPP2  
o_SPP1 er avkjørsel til og del av arealet regulert til offentlig parkeringsplass for turgåere. 

f_SPP2 er felles gjesteparkering for felt B1-3, og 1 parkeringsplass skal være avsatt og 

merket for lasting og lossing til naustene i felt BUN.  

 

§6Grønnstruktur  
6.1 Friområde, o_GF  
Friområdet o_GF er offentlig. Friområdet er tilgrensende regulert friområde på nordsiden 

av Skorpa, og knytter sammen med vei f_SKV3 og gangveier f_SGG1-2 friområdet til 

Brynnveien.  

Det skal etableres en tursti gjennom friområdet, fra gangvei f_SGG2 og vest for brokaret 

frem til gangbart terreng i eksisterende friområde nord for samleveien.  

 

6.2 Vegetasjonsskjerm, f_GV  
Det skal etableres en gabion med beplantning mellom vei o_SKV1 og boligbebyggelse i 

felt B1, 2, 4 og 6, med høyde 1,2m, og maksimal høyde 0,5m i frisiktsone. Gabionene er 

et lokalt støytiltak, og tillates ikke fjernet eller endret. Vegetasjonsskjermene/gabionene 

skal være felles for tilliggende boligfelt. 

  

§7Landbruks-, natur- og friluftsområde  
7.1 Friluftsformål  
Arealet er del av regulert friluftsområde på Meløya.  

 

§8Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  
8.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag  
Det tillates etablert inntil 3 brygger/flytebrygger tilknyttet naustene i felt BUN, jf. § 10.1. 

Brygger som vist på utomhusplan skal være felles for N1-7, og sikre hvert enkelt naust 

sitt behov for atkomst. Kaier/brygger skal utstyres med kaifrontlist og 

fortøyningsinnretninger. 

  

§9Hensynssoner  
9.1 Frisikt  
I området kan det ikke være sikthindrende gjenstander høyere enn 0,5 meter over ter-

renget.  

 

§10 Bestemmelsesområder 
Bestemmelsesområde B1 angir maksimal utstrekning av kai/brygge/flytebrygge og 

fortøyning/anker i sjøen.  

 



§11 Rekkefølgebestemmelser 
Før byggetillatelse for bygg og anlegg gis, skal rammesøknad for vei og VVA være 

godkjent. Med søknad om tiltak skal det følge plan for anleggsfasen for bebyggelse og 

anlegg, og plan for nødvendige beskyttelsestiltak av naboomgivelsene mot støy, andre 

ulemper og trafikkfare i anleggsperioden. Beskyttelsestiltakene skal være etablert før 

bygge- eller anleggstrafikk kan igangsettes. 

 

Tiltak mot veitrafikkstøy i planens influensområde skal være gjennomført før ny vei tas i 

bruk.  

Gabioner skal etableres samtidig med veianlegg, og være ferdigstilt før det gis 

ferdigattest for tilgrensende boliger.  

Trafikksikkerhetstiltak i Bentnesveien skal være gjennomført i henhold til godkjente 

planer før det gis brukstillatelse for nye boliger på Skorpa.  

 

Før brukstillatelse til boliger i felt B1-3 gis, skal tilhørende veianlegg frem til bolig være 

ferdig opparbeidet 

 

Før byggetillatelse til boliger i felt B4-6 gis, skal tilhørende veianlegg frem til bolig være 

ferdig opparbeidet.  

 

Felles leke- og uteoppholdsareal i f_BLK1-3 og f_BAU1-3 skal etableres i henhold til 

utomhusplan, jf. § 4.7, samtidig med utbyggingen av tilgrensende veianlegg, og skal 

være ferdig opparbeidet før det gis byggetillatelse for boliger i felt B4-6 respektive 

brukstillatelse for felt B1-3. 

 

Felles uteoppholdsareal f_BUT1-2, skal ferdigstilles samtidig med tilgrensende veianlegg.  

Fyllinger i forbindelse med veitraséen kan fungere som anleggsområde i byggeperioden. 

De skal tilbakeføres til friluftsområde og opprinnelig naturtilstand, så langt det lar seg 

gjøre, når veien er ferdigstilt. 


