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Saksnr.-løpenr. Planid.: Avd/Saksb Dato:
00/00064-001343 PLANUTV/LGB 14.02.03

REGULERINGSPLAN FOR SETERMOEN SENTRUM

Reguleringsbestemmelser for delområde 1.

Dato for siste revisjon……………………………………………………….. :14.02.03
Dato for Kommunestyrets vedtak/egengodkjenning……………. :**.**.**

I
I medhold av Plan- og bygningsloven § 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det
området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense.

Formålet med reguleringsplanen er å rydde opp i trafikkforholdene og å legge til rette for en
hensiktsmessig utvikling i sentrum.

II
I medhold av Plan- og bygningsloven § 25 er området regulert til følgende formål:

1. BYGGEOMRÅDER

1.1 BENSINSTASJON

1.2 BOLIG/FORRETNING/KONTOR

2. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER

2.1 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER GENERELT.

2.2 PARKERING

2.3 BED OG BEPLANTNING I TRAFIKKOMRÅDER

3. FELLESOMRÅDER

3.1 FELLES ADKOMST OG PARKERINGSPLASS.
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III

1. BYGGEOMRÅDER

B1.

Område for bensinstasjon.

B/F/K 1, 2 og 3.

a. Områdene er avsatt til byggeområder for boliger, forretninger og kontorer. Etasje i
gateplan er kun tillatt benyttet til forretninger

b. Bebyggelsen kan oppføres i inntil 4. etasjer med maksimal gesimshøyde på 14 meter.

c. Bygningene skal ha saltak med takvinkel 22- 30 grader, for bygninger med stor
bredde kan et flatt parti midt på taket tillates.

d. Maksimal utnyttingsgrad settes til %BYA=40. %BYA beregnes utfra tomtearealet
innenfor byggeområdet og tilhørende fellesareal.

e. Ved større byggearbeider og felles utbygging av flere eiendommer skal det utarbeides
bebyggelsesplan etter Plan- og bygningsloven § 28-2. Bebyggelsesplanen skal
godkjennes av Plan- teknisk utvalg.

f. Bebyggelsesplanen skal vise :

• Bebyggelsens form og plassering.

• Tilrettelegging for funksjonshemmede.

• Tilpasning til landskap og eksisterende og planlagt bebyggelse.

g. Særlig plasskrevende virksomhet, som for eksempel bilsalg, trevarehandel eller
hagesenter, er ikke tillatt.

2. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER

Offentlige trafikkområder generelt.

a. Gater og fortau skal opparbeides som vist på plankartet.

b. I utformingen skal det legges særlig vekt på funksjonshemmedes bruk.

c. I skiller mellom kjørebane, rabatter og fortau skal det benyttes kantstein i granitt.

Parkering.

a. Langs E6 foran Posthuset skal det opparbeides parkeringsplasser som vist på plankartet.

b. Parkeringsområdet skal skilles fra E6 med en rabatt på minst 0.5 meter. På rabatten kan
det settes opp et skillegjerde.

c. Parkeringsplassen skal ha innkjørsel i nord og utkjørsel i syd. Disse skal ha en bredde på
8 meter.
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d. Minst en plass skal reserveres funksjonshemmede.

Bed og beplantning i trafikkområder.

a. Områdene er avsatt til bed og annen beplantning.

b. Bardu kommune er ansvarlig for områdene i samarbeid med Statens Vegvesen og
grunneierne.

3. FELLESOMRÅDER

Felles adkomst og parkeringsareal.

a. F1, området er felles for eiendommene 42/45, 51, 130, 155, 174, 259, 262, 17/117/1 og
17/124, og skal benyttes til adkomst og parkering.

b. F2, området er felles for eiendommene 42/32/5 og 42/194, og skal benyttes til adkomst
og parkering.

c. Ved utformingen av parkeringsplassene og nødvendig gangareal skal det legges spesielt
vekt på funksjonshemmedes behov.

FELLESBESTEMMELSER

Når særlige grunner foreligger kan Plan- teknisk utvalg , etter søknad, gi dispensasjon fra
denne reguleringsplanen. Jfr Plan- og bygningsloven § 7

Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er vedtatt av kommunestyret,
kan det ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med planen og dens bestemmelser.

Avd. Plan- og utvikling


