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FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER 
DETALJREGULERING FOR KLEIVAN NÆRINGSOMRÅDE – DØNNA KOMMUNE 
Dato 01.02.22022 
Planid nr. 2017002 
 
Vedtatt av kommunestyret: …………………………..   sak ………………. 
Revidert av kommunestyret ......................   sak.............. 
 
AREALFORMÅL 
Området er regulert til følgende arealformål, jamfør plan- og bygningslovens § 12-5: 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG     (§ 12-5, 1.ledd nr. 1) 
Industri/lager - BKB1/BKB 2     1826 
Masseuttak/steinbrudd- BSM     1201 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  (§ 12-5, 1.ledd nr. 2) 
Kjøreveg – SKV, o _ SKV      2011 
Kai/område for utfylling i sjø - SK    2041 
Molo - utfylling i sjø - MO     2044 
Annen veggrunn – tekniske anlegg- SVT    2018 
Annen veggrunn – grøntareal – SVG    2019 
 
GRØNNSTRUKTUR     (§ 12-5, 1.ledd nr. 3) 
Vegetasjonsskjerm – GV     3060 
Naturområde- GN       3020 
 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG    (§ 12-5, ledd 6.) 
Havneområde i sjø- VHS     6220 
 
HENSYNSSONER 
Området er regulert for følgende hensynssoner, jf. Plan- og bygningslovens § 12-6: 
 
SIKRINGSSONER     (§ 11-8, 3.ledd, a) 
Frisiktsone       140 
  



Detaljregulering for Kleivan næringsområde – Dønna kommune 

Side 2 av 5 
 

§1 FELLESBESTEMMELSER 
1.1  UNIVERSELL UTFORMING 

Bygninger og utomhusområder som skal være tilgjengelig for allmennheten skal som 
hovedregel sikres tilgjengelighet for alle brukergrupper, - jf. krav i Lov om forbud mot 
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (Diskriminerings og 
tilgjengelighetsloven), teknisk forskrift og gjeldende veiledere. (se regjeringens 
rundskriv Q-29/2010 om universell utforming). Avvik må begrunnes i forbindelse med 
byggesøknad. 
 

1.2 VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 
kulturminner, skal arbeid straks stanses i den utstrekning det berører kulturminnene, 
eller deres sikringssone på fem meter, jf. Lov om kulturminner § 8. Varsel skal snarest 
sendes til kulturminnemyndighetene i Nordland fylkeskommune, slik at 
vernemyndighetene kan gjennomføre befaring og avklare om tiltakene kan 
gjennomføres, og eventuelle vilkår for dette. 

 
Anleggsperioden 

1.3 Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy, støv og andre ulemper i bygge- og 
anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal også gjøre rede for 
hvordan og hvor deponering av masser skal skje. Dersom det skal deponeres masser 
innenfor planområder, skal det være rene masser tilsvarende tilstandsklasse 1 i TA-
2553. 

 
1.4 Tiltak etter planen skal utføres på en slik måte at de ikke medfører rystelser, 

setningsskader, eller andre direkte inngrep som kan skade omkringliggende 
bebyggelse 

 
§ 2  BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, 1. LEDD NR.1) 
2.1  INDUSTRI/LAGER (1826) - BKB1/BKB2 

Sammen med søknader om tillatelse til oppføring av bebyggelse, jf. plan- og 
bygningslovens § 20-1, skal det sendes inn situasjonsplan og snitt som viser: 
• Tomtegrenser og byggegrenser. 
• Bebyggelsens plassering, høyde og møneretning. 
• Terrengprofiler som viser bygninger og utomhusanlegg/parkering samt 

eksisterende og nytt terreng. 
 

2.1.2  Utnyttelse 
Prosent bebygd areal 50 %-BYA 

 
2.1.3 Høyder, terreng 

Mønehøyde for alle bygg måles fra overkant møne til planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Bebyggelsens høyde skal ikke overstige 9 meter 
fra ferdig planert terreng Med planert terreng menes planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen Oppbygg på tak for tekniske installasjoner kan 
tillates, med høyde inntil 2 m over maks gesimshøyde og areal på maks 25 % av 
takflaten. Oppbygg skal ha en avstand på minimum 2 m fra gesims 
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Område BKB 2 skal planeres på min.høyde + 3.5 m 
 
2.1.4 Estetiske forhold 

Bygningene skal ha saltak med vinkel mellom 22 og 37 grader. 
Takflater skal ha ikke-reflekterende farge. 
Bygninger skal tilpasses landskap/terreng og eksisterende bebyggelse. 
Hovedmøneretningen skal følge koteretningen. 
 

2.1.5  Parkering 
Det skal avsettes nødvendig antall biloppstillingsplasser tilpasset den planlagte 
virksomhets behov. 
 

2.1.6 Byggegrense 
Der byggegrense ikke er vist på kart følger byggegrense formålsgrense. 

 
 
2.2 STEINBRUDD/MASSEUTTAK (1201) 
2.2.1 Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt 

vilkår i tillatelse etter loven. Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er myndighet etter 
loven. Uttak av steinmasse skal skje i samsvar med godkjent driftsplan.  
 
Bunnkote for uttak er satt til kote 4 m.o.h.  
 
Innenfor området tillates etablert tekniske installasjoner i tilknytning til drifta. Disse 
forutsettes fjernet innen to år etter at drifta er opphørt.  
 
Driftsplanen skal normalt ajourføres hvert 5. år eller etter nærmere avtale med Direktoratet 
for mineralforvaltning. 

 
2.2.2 Driftstider 

Følgende tidsgrenser for boring, knusing og pigging gjøres gjeldende: 
• På hverdager: fra kl. 06.00 – 17.00. 
• Lørdager, søndager og helligdager: Ingen drift 
• Sprengning tillates bare på hverdager mellom kl. 07.00 – 16.00. 

 
2.2.3 Sikring 

Bruddet skal under anlegg sikres med gjerde. Det skal sørges for skilting i nødvendig grad for 
å unngå ulykker og hindre ukontrollert adkomst av dyr og mennesker. 

 
2.2.4 Etterbruk 

Etter endt uttak skal terrenget istandsettes som beskrevet i driftsplan. Området skal ryddes, 
og pallhøgdene skal påfylles vekstmasser og legges til rette for revegetering/ evt. tilplanting 
av vegetasjon.  
 
Etterbruk av område skal være næringsrelatert virksomhet. 



Detaljregulering for Kleivan næringsområde – Dønna kommune 

Side 4 av 5 
 

 
2.2.5 Forurensning 

Drift av masseuttaket skal skje i henhold til forurensningsforskriften kapittel 30. 
Stasforvalteren er myndighet etter denne loven.  

 
 
§ 3  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, 1. LEDD NR.2) 
3.2  KJØREVEG – PRIVAT VEG/AVKJØRSEL (2011) 
3.2.1  Regulert vegbredde = 6 m, herunder 3,5 m kjørebane, og 05 m skulder.  

Maks stigning på veg er 8 % Skjæringer og fyllinger skal tilsås og beplantes eller steinsettes 
med robuste materialer tilpasset omgivelsene og utføres samtidig med veianlegget. 

 
3.3 KAI/UTFYLLING I SJØ (2041) 
3.3.1 Utbygging av området kan skje med følgende tiltak: 

Det kan foretas tiltak i sjø for å oppnå tilfredsstillende forhold for ilandføring og lagring av 
masser. Dette innebærer utlegging av steinfylling, slik at det ved landingspunkt oppnås 
nødvendig dybde for transportfartøy. 

3.3.2 Fyllingskant skal plastres og sikres mot erosjon. 
3.3.3 Høyde fylling/ kai skal være min. kote + 3.5 m 
3.3.4 Fylling i sjø må utføres på høst eller tidlig vinter for å redusere negative virkninger på det 

marine miljø. Det må gjøres avbøtende tiltak for å redusere spredning av partikler, det må 
benyttes rene masser for utfylling og det må gjennomføres tiltak for oppsamling av plast ved 
bruk av sprengstein. 

 
3.4 MOLO/UTFYLLING I SJØ (2044) 
3.4.1 Det kan innenfor formålsområdet etableres utfylling/molo med en toppbredde på 4 m. 

Høyde fylling/ molo skal være min. kote + 3.5 m. Fyllingskant skal plastres og sikres mot 
erosjon. 

3.4.2 Fylling i sjø må utføres på høst eller tidlig vinter for å redusere negative virkninger på det 
marine miljø.  Det må gjøres avbøtende tiltak for å redusere spredning av partikler, det må 
benyttes rene masser for utfylling og det må gjennomføres tiltak for oppsamling av plast ved 
bruk av sprengstein. 

 
3.5  ANNEN VEGGRUNN, TEKNISKE ANLEGG (2018) 

Områder skal benyttes til nødvendige sidearealer til tekniske anlegg, grøfter, fylling langs 
fylkesvei. 

 
3.6  ANNEN VEGGRUNN, GRØNTAREAL (2019) 

Skal fungere som buffersone/vegetasjonsbelte og vegskjæring adkomstvei. Det kan foretas 
tiltak for å bearbeide terreng for planering og innsåing. 

 
3.7  VANN- OG AVLØPSNETT 

Ny bebyggelse skal tilknyttes godkjent vann- og avløpsledning. 
 
3.8  ENERGINETT 
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Fordeling av strøm innen planområdet skal skje via jordkabel, og i henhold til teknisk plan 
som skal godkjennes av nettleverandør.  

 
§ 4 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, 1. LEDD NR.3) 
4.1  VEGETASJONSSKJERM (3060) 

Eksisterende vegetasjon og terreng skal i størst mulig grad bevares. Område avsatt som 
grønnstruktur skal ivaretas uten noen form for fysisk bearbeiding. Det tillates ikke oppføring 
av bygninger i dette området. 

 
4.2 NATUROMRÅDE (3020) 

Eksisterende vegetasjon og terreng skal i størst mulig grad bevares. Det kan tillates 
terrengmessige tiltak for tilrettelegging av området (tilførsel masser, beplantning etc). 

 
§ 5 HENSYNSSONER (PBL §§ 12-6, 11-8) 
5.1  SIKRINGSSONER FRISIKT (140) 

I frisiktssoner som er vist på plankartet skal det være frisikt 0,5m over nivå på tilstøtende 
vegbaner. Bygg, anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt. Terreng skal ikke 
planeres høyere enn nivå på tilstøtende vegbaner. 

 
§ 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG ( § 12-5, ledd 6.) 
6.1 HAVNEOMRÅDE I SJØ (6220) 

Det kan innenfor området etter søknad etableres flytekai og nødvendige 
fortøyningsarrangement, samt mindre kai/fendervegg for fiskefartøy. 

 
§7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL § 12-7, LEDD NR. 10) 
7.1 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse, skal veg, vann – og avløpsnett være opparbeidet i 

henhold til godkjente tekniske planer, og angjeldende bygg være koblet til nettet. 
 
7.2 Før utfylling i sjø settes i verk, må det dokumenteres konstruksjonssikkerhet 

mht. geotekniske forhold. Alle tiltak/byggearbeider i sjø må i tillegg til behandling etter plan- 
og bygningsloven også behandles etter havne- og farvannsloven, samt forurensingsloven. 

 
7.3 Før kommersielt masseuttak settes i drift må det foreligge driftskonsesjon ihht. 

Minerallovens § 43. Uttak av masse til områdeutbygging kan igangsettes uavhengig av dette. 
 
7.4 Før uttak av masser må det foreligge tillatelse etter Forurensingsloven § 11. Stasforvalteren 

er myndighet etter denne loven.  
 


