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Detaljregulering for Vikan industriområde  
Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering PlanID 2015012 
 

1. Planens hensikt 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for økt utnyttelsesgrad og videreutvikling av eksisterende 
industriområde i Midtre Vikan, ny næringsbebyggelse i Indre og Ytre Vikan, samt båthavn i Indre Vikan. 
Gjeldende reguleringsplaner 2505 Vikan Industriområde av 23.04.1980, 2517 RV80 Kvalvåg-Vikan av 
11.12.2003 5035 RV80, Løding-Vikan inkl. Tverlandsbrua og 2505_01 Midtre Vikan gnr/bnr 61/2 av 09.12.2004 
skal helt eller delvis oppheves. 

 

2. Planområdets arealformål og hensynssoner 
Området reguleres til følgende arealformål iht. Pbls § 12-5: 
 

o Bebyggelse og anlegg 
− Næringsbebyggelse (BN) – privat eierform 
− Uthus/naust/brygge (BUN) – privat eierform 

o Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
− Veg (SV), offentlig eierform (o_SV) og felles eierform (f_SV) 

o Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
− Ferdsel (o_VFE) – offentlig eierform 
− Havneområde i sjø (VHS) – privat eierform 
− Småbåthavn (VS) – privat eierform 
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Området reguleres med følgende hensynssoner iht. Pbls § 12-6: 
o Faresone 

 -       Ras- og skredfare (H310) 
o Sone med angitte særlige hensyn 

− Bevaring kulturmiljø (H570) 
 
Området reguleres med bestemmelsesområde iht. Pbls § 12-7: 

o Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (#1) 
 

3. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
3.1.    Situasjonsplan 

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en situasjonsplan i passende målestokk som 
skal vise planlagt bebyggelse med byggelinjer og byggehøyder, eksisterende og fremtidig terreng, 
avkjørsel, herunder ny påkobling mot eksisterende kryss fra RV 80, intern atkomst, bil- og 
sykkelparkering, øvrig bruk av ubebygde arealer, fyllinger, fortøyningsområder for båter og 
bryggeløsning. 
 

3.2.    Arkitektur og estetikk 
Bebyggelsen skal gis gitt en god arkitektonisk utforming. Ved utforming av ny bebyggelsen og 
uteareal skal det tas hensyn til at planområdet er godt synlig fra rv. 80.  
 
Utearealer skal tilrettelegges og brukes med vekt på ryddighet og oversiktlighet.  
 

3.3.   Støy 
Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442 med grenseverdien Lden 50 dB og Levening 45 dB skal legges til grunn for planlagte aktiviteter 
og utbygging i planområdet. 
 

3.4.     Bygge- og anleggsfasen 
Før igangsetting av bygge- og anleggsarbeider skal det være vurdert og gjennomført tiltak for å 
minske ulempevirkninger i området med hensyn til anleggstrafikk på offentlige veier, støv, støy og 
rystelser. Planen skal godkjennes av Byteknikk. Tiltak i sjø skal gjøres utenom torskens 
gyteperiode. 
 

3.5.    Forurensning  
Det skal utføres miljøtekniske grunnundersøkelser i områder på land hvor det foreligger mistanke 
om forurenset grunn. 
 
Det skal avklares om planlagt virksomhet vil medføre fare for utslipp eller forurensning. 
Håndtering av evt. utslipp eller forurensning skal avklares med forurensningsmyndighetene.   
 

3.6.     Stormflo 
Bygg og anlegg må plasseres min. 340 cm over middelvannstand (NN 2000). Bygningsdeler som 
ligger under 340 cm over middelvannstand skal kunne tåle sjøvann og bølgepåvirkning. 
 

3.7.     Tiltak i sjø 
Tiltak som faller inn under havne- og farvannsloven skal godkjennes av havnemyndighetene. 
 

3.8.     Massehåndtering 
Det tillates mellomlagring og bearbeiding av masser innenfor planområdet ifm. opparbeiding av 
terreng.  
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3.9.      Avfallshåndtering 
Det skal avsettes nødvendig areal for håndtering av avfall innenfor planområdet. Det vises videre 
til forurensningsforskriftens § 20 om krav til avfallsplan.  
 
 

3.10. Parkering 
Det skal etableres bil- og sykkelparkering i henhold til bestemmelsene i kommuneplanens 
arealdel.  
 

3.11. Kommunaltekniske anlegg og kabelanlegg 
Det må tas hensyn til kabelanlegg og kommunaltekniske anlegg i grunn. Flytting, nærbygging, etc. 
må avklares med kabeleier. 
 

3.12. Universell utforming 
Krav fastsatt i gjeldende Byggteknisk forskrift skal gjelde for planområdet. 
 

3.13. Kulturminner 
Skulle det under arbeid vise seg at tiltaket kan få konsekvenser for et automatisk fredet 
kulturminne, skal arbeidet stanses og ansvarlig myndighet eller nærmeste politimyndighet varsles 
i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 

3.14. Forholdet til jernbanen 
Dersom det planlegges en intern atkomstvei nord i område benevnt BN1 mot jernbanen skal det 
utarbeides kart hvor det fremgår avstand fra veiskulder (planlagt vei) til spormidte (jernbanen), 
samt tverrprofiler for hver 20. meter som viser eksisterende terreng, nytt terreng og jernbane.  
 
Det må dokumenteres at tiltakene som planen legger til rette for ikke fører til at jernbanen blir 
mer utsatt for flom-, setnings- og skredskader. Dersom det er nødvendig med risikoreduserende 
tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet, må det sannsynliggjøres at de risikoreduserende tiltakene 
er gjennomførbare. Sikkerheten for jernbanen må være tilstrekkelig både i anleggsfasen og 
permanent. Dokumentasjon om ovennevnte sendes Bane NOR for godkjenning. 

 

3.15. Forholdet til riksveg 
For adkomstveg til Ytre Vikan og andre tiltak som berører Statens vegvesen sin eiendom og/eller 
vegkonstruksjon på RV80, skal det inngås en gjennomføringsavtale som avklarer ansvarsforhold 
mellom utbygger og Statens vegvesen. 
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4. Bestemmelser til arealformål 
4.1.     Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

4.1.1. Næringsbebyggelse (BN1 – BN3) 
Innenfor områder benevnt BN1 – BN3 kan det etableres bygninger og anlegg for industri, verksted 
og lager med tilhørende kontorer, servicefunksjoner samt internveier og parkeringsareal, herunder 
parkeringsareal til båthavna i område benevnt BN1. Kontordelen skal være underordnet 
hovedformålet og ha funksjonell tilknytning til dette. 
 
Interne veier dimensjoneres og bygges iht. enhver tid gjeldende veinormal. 
 
Maks utnyttelsesgrad for områdene er %-BYA=100%. Maks byggehøyde skal ikke overskride 15 m 
fra gjennomsnittlig planert terreng. Siloer og piper tillates inntil 30 m over gjennomsnittlig planert 
terreng. 
 
Byggegrenser fremgår av plankartet. Byggegrense mot Rv. 80 settes 30 m fra veiens senterlinje og 
mot jernbane 30 m fra banemidt. Byggegrense mot gamle riksvei (Sildstengveien) i område benevnt 
BN1 følger eiendomsgrensen. Der byggegrense ikke er vist er den sammenfallende med 
formålsgrensen. Evt. nettstasjon, gjerder, forstøtningsmurer og parkering tillates plassert utenfor 
byggegrensene, foruten mot RV80.  
 
Det tillates etablering av kaifront i områder benevnt BN2 og BN3.  
 
I områder benevnt BN2 og BN3 utgjør formålsgrensen mot sjø topp fylling. Fyllingsfot kan etableres 
utenfor i område benevnt o_VFE. 
 
Ved utfylling av området mellom Mariahetten og Trongkliskjæret må behov for sikringstiltak ift. 
steinsprang vurderes nærmere.  
 

4.1.2. Uthus/naust/brygge (BUN1 – BUN4)  
Områder benevnt BUN1 – BUN2 omfatter eksisterende nausttomter. Naustene kan brukes til 
oppbevaring av båt, utstyr for båt, fiskeredskap osv. Dersom naustene brenner ned eller utsettes 
for naturkatastrofe kan det etableres nye, tilsvarende. 
 
BUN3 – BUN4 omfatter eksisterende brygger. Bryggene kan brukes til oppbevaring av båt, utstyr 
for båt, fiskeredskaper, lager mv. Disse er ikke underlagt kommuneplanens bestemmelser for 
naust, men er i tråd av sin historie underlagt et bevaringsvern, ref. hensynssone H570_2. 
 

4.2.   Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
4.2.1. Veg (o_SV1 og f_SV2) 
Område benevnt o_SV1 utgjør del av kommunal vei, Sildstengveien. 
 
Område benevnt f_SV2 utgjør felles atkomstvei til område benevnt BN3 med tilhørende 
sidearealer, herunder grøfter, skjæring, fylling, snøopplag o.l. Veien skal opparbeides og utformes 
iht. veinormalene.  
 
Avkjørsler er vist med avkjørselspiler på plankartet. Eksakt plassering av avkjørsler skal avklares ifm. 
rammesøknad, jf. §§ 3.1 og 6.1. 
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4.3.   Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
4.3.1. Ferdsel (o_VFE) 
Område benevnt o_VFE skal brukes til allmenn ferdsel på sjø. 
 

4.3.2. Havneområde i sjø (VHS) 
Område benevnt VHS utgjør et havneområde utenfor bryggene i BUN3 og BUN4 og inngår i 

bevaringsområdet for kulturmiljø H570_2. 

4.3.3. Småbåthavn (VS1-VS2) 
I område benevnt VS1 kan det etableres flytebrygger for større båter. Flytebryggene skal legges 
langs område benevnt VS2.  
 
I område benevnt VS2 kan det etableres fortøyningsområder for båter og parkeringsplasser 
tilhørende båthavna. Fortøyning tillates ikke i område benevnt VS1.  
 
I område benevnt VS2 tillates det etablert gangatkomst til områder benevnt BUN1 og BUN2. 
 
 
 

5. Bestemmelser til hensynssoner (§ 12-6) 
5.1. Faresone – ras- og skredfare (H310_1 og H310_2) 

Det skal gjennomføres beregninger av stabilitet innenfor kvikkleiresonene H310_1 og H310_2 før det 
kan settes i gang utbygging i disse områdene. 
 

5.2. Sone med angitte særlige hensyn – bevaring kulturmiljø (H570) 
Før restaurering, ombygging eller riving av brygge innenfor H570_1 godkjennes skal det innhentes 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 
 
Bryggene og områdene som inngår i bevaringsområdet H570_2 representerer et kulturmiljø av 
vesentlig regional verdi. Bryggene tillates ikke revet eller flyttet. Eksteriør skal det beholdes uendret. 
Ved reparasjon/istandsetting skal så lite som mulig av opprinnelige/eldre materialer skiftes ut. Er 
utskifting nødvendig, skal kopier være mest mulig nøyaktige. Regional kulturminnemyndighet er 
høringsinstans i byggesaker innenfor hensynssonen.  
 

6. Bestemmelser til bestemmelsesområder  
6.1. Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (#1) 

Område benevnt #1 er forbeholdt omlegging av Rv. 80 med tilhørende sekundærvei og gang- og 
sykkelvei og skal utformes i henhold til egen reguleringsplan og/eller detaljprosjektering. 
Innenfor område benevnt #1 tillates det igangsatt kun midlertidige tiltak, herunder midlertidig 
lagring av masser, midlertidig anleggsvei, samt midlertidige konstruksjoner og anlegg som ikke vil 
være til hinder for ombygging av Rv. 80. 
 

         Evt. planering av terrenget i område benevnt #1 tillates kun ifm. ombygging av Rv. 80.   
 

7. Rekkefølgebestemmelser  
7.1. Rammetillatelse  
Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligger: 

o Situasjonsplan, jf. § 3.1. 
o Dokumentasjon som godtgjør at støykravene oppfylles, jf. § 3.3. 
o Trafikkberegninger, jf. trafikkanalyse med dok. Kode 130386-RIT-RAP-001 datert 

30.05.2017/01. 
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o Overordnet plan for kommunaltekniske anlegg som er godkjent av Byteknikk. 
o Avklaring ift. om planlagt virksomhet vil medføre fare for utslipp eller forurensning, jf. § 3.5, 

siste avsnitt. 
 

7.2. Igangsettingstillatelse  
Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligger: 

o Nødvendige kommunaltekniske planer som er godkjent av Byteknikk, herunder 
dokumentasjon på at ny bebyggelse/anlegg får tilstrekkelig vann til brannslukking og til 
eventuelle springningsanlegg. Planer for alle tiltak som berører Statens vegvesens 
grunn/anlegg, bl. a utbedring/ny påkobling/kryss mot RV80, etc., skal være godkjent av 
Statens vegvesen. I den forbindelse skal det også være inngått en gjennomføringsavtale med 
Statens vegvesen.  

o Miljøtekniske undersøkelser og eventuell tiltaksplan for håndtering av forurensede masser, 
jf. § 3.5, første avsnitt. 

o Dokumentasjon på at sikkerheten for kvikkleireskred, flom, setnings- og skredskader, 
herunder stabilitet for det planlagte er ivaretatt iht. kravene i byggeteknisk forskrift, jf. § 5.1. 
Det må dokumenteres at tiltakene som planen legger til rette for ikke fører til at jernbanen 
blir mer utsatt for flom-, setnings- og skredskader, jf. § 3.14. Dersom det er nødvendig med 
risikoreduserende tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet, må det sannsynliggjøres at de 
risikoreduserende tiltakene er gjennomførbare. Sikkerheten for jernbanen må være 
tilstrekkelig både i anleggsfasen og permanent. Dokumentasjon om ovennevnte sendes Bane 
NOR for godkjenning. Videre skal geotekniske beregninger / vurderinger fremlegges for 
Statens Vegvesen der eventuelle tiltak ligger inntil eller i influenssonen for RV80 sine 

fyllinger/skjæringer og konstruksjoner. 
o Det skal oppføres et 1,80 m høyt flettverksgjerde langs jernbanen før det kan gis 

igangsettingstillatelse til tiltak i område BN1. Plassering, lengde og utforming av gjerdet skal 
avklares med Bane NOR.  

o Detaljprosjektering av utfylling av områder i sjø med fyllingsinstruks. Fiskeridirektoratet og 
Nordland fylkes fiskarlag skal høres ift. planene for utfyllingsarbeidene siden områdene i sjø 
er viktige gyteområder for fisk. 

o Vurdering av behovet for sikringstiltak ift. steinsprang, jf. § 4.1.1, fjerde avsnitt. 
o Tillatelse etter forurensningsforskriftens kapittel 22 ved utfylling i sjø, jf. § 3.5, første avsnitt. 
o Godkjent tiltaksplan for håndtering av ulemper i bygge- anleggsfasen, jf. § 3.4. 
o Godkjenning fra havnemyndighetene, jf. § 3.7. 
o Godkjent avfallsplan iht. forurensningsforskriftens §20 for småbåthavnen. 
o Kart og tverrprofiler, jf. § 3.14. 

 

7.3. Før bebyggelse tas i bruk  
Før ferdigattest kan gis skal følgende være ferdig opparbeidet eller sikret opparbeidet: 

o Evt. håndtering av forurensende masser iht. tiltaksplan. 
o Evt. trafikkmessige tiltak.  
o Evt. avbøtende tiltak for stabilitet og sikkerhet for kvikkleireskred, flom, setnings- og 

skredskader, etc. 
o Evt. avbøtende tiltak ift. steinsprang. 
o Dokumentasjon på at parkeringskravet er oppfylt. 
o Evt. tiltak for å håndtere evt. utslipp eller forurensning. 

 

 
Sist revidert 04.03.19, Gan Norconsult AS 


