
 

Reguleringsbestemmelser for fv.82  Maurnes – Reinsnes 

 
Plan id:  1870 2012 314 

Vedtaksdato:  11.12.2014 

  
 

§1 GENERELT  
 

§1.0 Formål  

Reguleringsplanens formål er å legge til rette for utbedring av fylkesveg 82 på strekningen 

Maurnes-Reinsnes og bygging av gang- og sykkelveg mellom Maurnes og Stamneskrysset.  

 

§1.1 Planavgrensning  

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart datert 30.04.13, sist revidert 

15.09.14.  

 

§1.2 Planområdets arealformål  

Området reguleres til følgende formål, jfr plan- og bygningsloven § 12-5 og 12-6:  

 

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

- kjøreveg.  

- gang/-sykkelveg  

- annen veggrunn – teknisk anlegg (grøfter, skjæring, fylling osv.)  

- kollektivholdeplass  

 

b) Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (PBL § 12-6 nr.5)  

- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag  

 

c) Områdebestemmelser (PBL § 12-7 nr. 1)  

- Midlertidig bygge– og anleggsområde  

 
 

 

§2. FELLES BESTEMMELSER  

 

§ 2.0 Generelt  

Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.  

 

§ 2.1 Terrenginngrep  

Veganlegget og de elementene som inngår skal gis en god terrengbehandling og utforming. 

Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt og innordnes i 

øvrig landskap. Vegskjæringer og fyllinger, rigg og deponi områder skal revegeteres og 

behandles på en tilfredsstillende måte. Det skal utarbeides plan for rigg, marksikring og 

istandsetting.  

 

På jordbruksareal skal matjord tas av og legges i ranker i ytterkant av anleggsområdet før det 

tas i bruk til anleggs- og riggområde. Denne matjorda skal brukes til å reetablere dyrka mark 

etter endt anleggsperiode. 



§ 2.2 Kulturminner  

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller levninger, for eksempel 

ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, som viser eldre aktivitet 

i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnemyndighetene omgående, jf. 

Lov 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8. Sametinget skal ha særskilt varsel.  

 

For bestemmelsesområder #1 og #2 gjelder følgende:  

 

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de 

berørte automatisk fredete kulturminnene; 175227 og 175339, som er markert som 

bestemmelsesområde #1 og #2 i plankartet.  

 

Det skal tas kontakt med Nordland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres 

slik at omfanget av den arkeologiske granskningen kan fastsettes.  

 

§ 2.3 Universell utforming  

Det skal legges til rette for universell utforming av bussholdeplasser og gang- og sykkelveg 

og atkomsten til disse. Prinsippene for universell utforming fravikes der terrenget ikke gjør 

det mulig å oppnå hensiktsmessige løsninger.  

 

 

 

§ 3 SAMFERDESLSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

 

§ 3.1. Kjøreveg  

Formålet omfatter areal til offentlig Kjøreveg. Kjørevegene skal opparbeides som vist på 

plankartet og i henhold til Statens vegvesens håndbok 017  

 

§ 3.2. Gang / -sykkelveg  

Formålet omfatter areal til offentlig gang– og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen skal 

opparbeides som vist på plankartet og i henhold til Statens vegvesens håndbok 017.  

 

§ 3.3 Annen veggrunn – teknisk anlegg  

Området omfatter areal til grøfter, fyllinger, skråninger, rekkverk, masseuttak til 

vegbyggingen og andre anlegg som naturlig tilhører veg. Området kan benyttes som bygge- 

og anleggsområde så lenge anleggsarbeidet pågår. Etter midlertidig bruk skal området overgå 

til annen veggrunn – teknisk anlegg.  

 

§ 3.4 Kollektivholdeplass  

Formålet omfatter areal til bussholdeplasser.  

 

 

 

§ 4. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER, SAMT REINDRIFT 

(LNFR)  

Områdene gjelder eksisterende LNFR areal langs fylkesvegen som i planen er avsatt til 

midlertidig bygge- og anleggsområde. 

 

 



§ 5 OMRÅDEBESTEMMELSER  

 

§5.1 Midlertidig bygge- og anleggsområde  

 

a) Areal regulert til dette formålet kan benyttes som bygge- og anleggsområde så lenge 

anleggsarbeidet pågår. Dette inkluderer midlertidig vegomlegging, mellomlagring av masser, 

lagring av materialer/rør/ledninger og anleggsmaskiner, samt til permanente 

terrengtilpasninger.  

 

b) Jordbruksarealer kan kun benyttes til mellomlagring av stedegne masser.  

 

c) Dersom stiplede områder tas i bruk skal de etter avsluttet anleggsperiode, og senest 

påfølgende vår, settes i stand i samsvar med landskapsplan.  

 

d) Formålet midlertidig bygge- og anleggsområde opphører når anlegget er ferdigstilt. Fra 

dette tidspunkt vil arealet langs fylkesvegen gå tilbake til opprinnelige formål. 


