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1. NØKKELOPPLYSNINGER  

 

Sted  Båtsfjord 
Adresse Maridalen  
Gårdsnr./bruksnr.  

Gjeldende planstatus  Kommuneplanens arealdel for Båtsfjord, 
2002 – 2006. Kommunedelplan for 
Båtsfjord tettsted 2004 – 2008. Lnf 
område.  

  
Forslagsstiller Båtsfjord kommune 
Grunneiere (sentrale) Båtsfjord kommune 
Plankonsulent Barlindhaug Consult AS 
  
Formål i ny plan Bebyggelse og anlegg: 

  Bolig, 0,8 daa 
  Staller, 0,6 daa 
Landbruks-, natur- og friluftsformål:  
  Hestegård 1,7 daa 
Bruk og vern av sjø og vassdrag: 
  Friluftsområde, 7,4 daa 
  Friluftsområde i vassdrag, 5,4 daa 
Hensynssoner : 
  Fareområde høyspent 

Planområdets areal  Planområdet 15,9 da. 
Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o.l. 
l.) 

Høyspent gjennom planområdet, elv 
gjennom planområdet, tilknytning til 
riksveg, avstand byggegrense riksveg 

Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) nei 
Konsekvensutredningsplikt (j/n) nei 
  
Kunngjøring oppstart, dato Reguleringsplan: 28.04.09 
Fullstendig planforslag mottatt, dato  
Informasjonsmøte avholdt.(j/n) nei 
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2. INNLEDNING 

Planarbeidet er startet på oppdrag fra Båtsfjord kommune med den hensikt å utarbeide et forslag 
til detaljreguleringsplan for hestesenter i Maridalen i Båtsfjord. Planområdet omfatter et areal 

som i kommundelplan for Båtsfjord 
tettested er avsatt til lnf område, 
uten bestemmelser om spredt 
utbygging. Formålet med 
detaljplanen er å regulere et areal til 
byggeområde for bolig og staller, 
hesteinnhegning. Det leggs opp til å 
benytte eksisterende avkjøring fra 
riksveg 891, vis a vis avkjøring 
fiskebruk. Samlet areal for 
bygninger skal være ca. 600 m2 
 
 

Fig 2. Oversiktskart  

3. PLANPROSESSEN  

Nedenfor gis en kort oppsummering av planprosessen. 

3.1 Forhåndsvarsling og kunngjøring 
Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort ved annonse i Finmark Dagblad og Dagbladet 
Finnmarken 28.04.09. Berørte parter og aktuelle offentlige etater ble forhåndsvarslet ved brev 
datert 27.04.09. 

3.2 Uttalelser og merknader 
Sammendrag av uttalelser og merknader med forslagstillers kommentar. Det er mottatt 6 
innspill til varslet regulering, av disse er et varsel om innsigelse fra fylkesmannen i Finnmark.  

3.2.1  Statens vegvesen  
Brev datert 27.05.09. 

Statens vegvesen påpeker at de som eier av riksveg 891 har ansvaret for trafikksikkerhet og god 
trafikkflyt opprettholdes langs riksvegen. Faglige vurderinger omkring reguleringsplaner dreier 
seg derfor ofte om avkjørselsløsninger, parkeringsarealer, byggegrenser fra veg, frisiktlinjer og 
rekkefølgekrav.  Det vises til varselbrev, der det fremkommer at området er satt av til LNF 
område, uten bestemmelser om spredt utbygging, og at det derfor kreves reguleringsplan. 

Det påpekes ellers at det er gitt lite informasjon om detaljene i reguleringsplanen.  

Vegvesenet har på nåværende tidspunkt ikke merknader til planarbeidet, men det forutsettes at 
det legges opp til et nært samarbeide med vegvesenet i hele planprosessen. 

Kommentar: 

Det er i planarbeidet lagt opp til et nært samarbeid med Statens vegvesen. 
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3.2.2 Statens vegvesen  
E-post dat 25.08.09. 

Hovedinnholdet:  

SVV har oversendt bilder fra eksisterende avkjørsel. Det er gitt avkjørselstillatelse for 
eksisterende landbruksavkjørsel ved hp 02 km 00,117 rett nord for planområdet. Dersom ny 
avkjørsel etableres i området som anvist på plankartet (på tilsendt skisse), vil vi trekke tilbake 
vår tillatelse til utvidet bruk av eksisterende landbruksavkjørsel ved overnevnte sted. 

 
Fig 3, avkjørsel sett fra nord.  

 
Fig 4, avkjørsel, til venstre i bildet, sett fra sør.  

 
SVV ber samtidig om at det i reguleringsplanen stilles rekkefølgekrav om at utbygging ikke kan 
skje før området er sikret atkomst og parkeringsareal. Dette for å unngå parkering langs 
riksvegen. I tillegg må det av reguleringsbestemmelsene framkomme at avkjørsel mot rv. 891 
må utarbeides etter normalene i håndbok 017 og at kravene til frisikt for avkjørselen ivaretas.  

Kommentar:  

I planen vil det lagt opp til et rekkefølgekrav om at avkjørsel blir opparbeidet i samsvar med 
SVVs krav, og at avkjørsel og parkering er etablert før det gis byggetillatelse til bygninger i 
planområdet. 
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3.2.3 Statens vegvesen  
E-post 21.09.09. 

Hovedinnholdet gjengis : 

Normalt vil vi ikke gå for en kortere byggegrense enn 30 m utenfor tettbebygde strøk langs 
riksveg som har fartsgrense 80 km/t. I dette tilfellet befinner vi oss i mindre tettbygde strøk, 
men i 60 km/t sone. Vi kan derfor godta en byggegrense på 18 m målt horisontalt fra senterlinje 
riksveg.  

Ulemper pga. byggegrense nærmere riksveg enn 50 meter ikke er Statens vegvesens ansvar. Det 
anbefales at det legges inn en byggegrense på mer enn 18 meter for å minimalisere ulempene 
nærhet til veg medfører. 

Støyskjerming må vurderes, det vises til md.s retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1442). 

Byggegrensen må markeres i plankartet, og i planbestemmelsene skal det stilles krav om at 
utforming av avkjørsel skal skje i henhold til gjeldende retningslinjer, og at det samtidig vises til 
håndbok 017-Veg- og gateutforming. 

Kommentar 

Forslag til detaljreguleringsplan har en byggegrense på 26 m fra cl riksveg, og ivaretar dermed 
de momenter SVV påpeker. Vedr. støyskjerming legges det i bestemmelsene til planen opp til 
krav til støyisolering.  

 

3.2.4 Fylkesmannen i Finnmark 
Brev dat. 01.06.09. 

Hovedinnholdet: 

Det minnes om ny plan- og bygningslov og krav til Ros analyse og planbeskrivelse. Under 
estetikk påpekes ansvaret for å sikre estetiske kvaliteter. Terrengtilpassning og bevaring av 
vegetasjon er særlig viktig.  
Barn og unges behov for trafikksikkerhet.  
Universell utforming. 
Støy 
Rosanalyse 
Konsekvensutredning.  
 

Kommentar:  
Detaljreguleringsplanen utarbeides iht til ny plan- og bygningslov.  
I plan og bestemmelser legges det opp til at estetiske kvaliteter bevares, og at bygninger og 
atkomst terrengtilpasses. 
Bestemmelsene legger opp til at boligen skjermes mot trafikkstøy dersom behov, ved 
støyisolering av hus. Det er utarbeidet egen Ros analyse som vedlegges plandokumentene. 
Planen kommer ikke inn under tiltak som omfattes av forskrift om konsekvensutredning. 
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3.2.5 Eivind Jørgensen  
Brev dat. 22.09.09. 

Hovedinnholdet:  

Det ønskes ikke hestesenter i nærområdet, det påpekes luktproblem og at det allerede er tilbud 
til folk som vil ri. Det anmerkes at dette er et stutteri der det skal drives avl. Jørgensen mener 
navnet Hestesenter er en måte å redusere problemene dette vil skape i nærmiljøet. Jørgensen 
mener området bør forbli et rekreasjonsområde for folk flest. Hestesenteret bør ligge ved 
avfallstippen utenfor bebyggelsen.  

Kommentar:  

Hestesenteret ligger nært inntil boligbebyggelse, og kan i denne sammenheng ikke betraktes 
som et miljøproblem. At det er mulighet for å ri andre steder, er ikke grunnlag for ikke å legge 
til rette for tiltaket på dette sted, som kommunen ønsker. En annen lokalisering er et forhold 
denne plansak ikke tar stilling til.  

 

3.2.6 NVE 
Brev datert 25.08.09. 

Hovedinnholdet :  

NVE er ikke kjent med at det foreligger fare for flom, isgang eller erosjon i området. Det gjøres 
oppmerksom på at kommunen har en selvstendig undersøkelsesplikt og ansvar for at 
faremomenter blir vurdert og tatt hensyn til både ved utarbeidelse av arealplaner og ved 
vurdering av dele- og byggetillatelser. 

Er det grunn til å tro at området er utsatt for naturbetinget fare, må kommunen sørge for å 
innhente tilstrekkelig fagkyndig uttalelse om faren før plan vedtas eller byggetillatelse gis. En 
vil minne om at dersom skader oppstår som følge av mangelfull planprosess, vil kommunen få 
et økonomisk ansvar for skadene.  

NVE anbefaler at kantsone langs Marielva må reguleres til spesialområde friluftsområde. Dette 
for å forhindre uønskete inngrep og sikre allmennheten fri ferdsel langs vassdraget. I 
vannressursloven §11 heter det bl.a at ”Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring 
skal det opprettholdes et begrenset vegetasjonsbelte…” Det forutsettes at eksisterende 
kantvegetasjon opprettholdes.  

Kommentar: 

I planen legges det opp til at det reguleres en korridor langs Marielva til spesialområde 
friluftsområde i samsvar med NVEs innspill. 

 

3.2.7 Finnmarkeiendommen 
Brev datert 30.04.09. 

Hovedinnholdet:  

Fefo er usikker på om reguleringen omfatter bare gnr. 4/5 12, 112 eller også omkringliggende 
FeFo grunn. FeFo har i utgangspunktet ikke merknader til at det utarbeides reguleringsplan for 
området ved Marielva. Dersom FeFos grunn blir berørt vil interessen være av økonomisk 
karakter, noe en vil komme tilbake til ved eventuell forhandling om kjøp/feste av arealer.  
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Dersom FeFos grunn blir berørt legges det til grunn at forslagstiller vurderer planforslaget i 
forhold til Sametingets retningslinjer om endret bruk av utmark, jfr. Finnmarkslovens 4. 
Kommunen skal også vurdere dette ved sin behandling av planen.  

Kommentar: 

Reguleringen berører ikke FeFos eiendom, men gjøres på kommunal eiendom. 

3.2.8 Sametinget 
Brev datert 22.05.09. 

Hovedinnholdet:  

Sametinget kjenner til at det tidligere er registret er registrert hustufter datert til yngre steinalder 
i det aktuelle området som kulturminnemyndighet. En har ikke kommentarer utover dette. 
Dersom det ved arbeid i marken skulle komme fram gjenstander el. levninger som viser at det 
har vært eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående.  

Kommentar: 

Uttalelsen tas til orientering.  

3.2.9 Finnmark fylkeskommune 
Brev datert 26.10.09. 

Hovedinnholdet:  
Det vises til at det er registrert et automatisk fredet kulturminne like i nærhet av planområdet. 
(kart vedlagt.) Det bes om å få tilsendt en nærmere definering av planområdet.  

 
Fig 5. Skravert område, tuftefelt yngre steinalder 

Kommentar:  

Registrerte tuftefelt ligger nært eksisterende landbruksavkjørsel, som det er gitt 
avkjørselstillatelse for ved hp 02 km 0,117. Det legges opp til at det ved oppgradering av 
avkjørsel, i samarbeid med fylkeskommunen, tas nødvendig hensyn til tuftefeltet. 
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4. OVERORDNETE PLANER  

4.1 Kommunale planer 
4.1.1 Kommuneplanens arealdel for Båtsfjord 2002 - 2006 

Utsnitt fra kommuneplanen, planen ble vedtatt 07.04.03. 

 

 
Fig 6. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel  

Arealet som omfattes av planområdet for reguleringsplan inngår i areal for Båtsfjord og 
Båtsfjorddalen som det kreves utarbeidet kommunededelplan for. (se under) 

 

4.1.2 Kommunedelplan Båtsfjord tettsted  
Kommunedelplanen for Båtsfjord tettsted 2004 – 2008.vedtatt 13.10.04. 

 
Fig 7 Kommunedelplan for Båtsfjord sentrum, 2004 – 2008, ble vedtatt 07.04.03, planområdet 
inngår i areal som er satt av til LNF område. 

I kommunedelplanen ble det vedtatt følgende bestemmelse for LNF områdene:  
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”§3.2 LNF områder (PBL § 20–4, 1.ledd nr 1.) 
LNF Områdene Det tillates ikke utbygging i området med unntak for lysløype og 
gangstier: dersom det avdekkes fornminner i forbindelse med slik opparbeidelse, skal 
arbeidene stanses umiddelbart og kulturminnemyndighetene skal varsles.” 

 
Bestemmelsen medfører at før evt. bygging i lnf området må det utarbeides 
reguleringsplan.  
 

5. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

5.1 Beliggenhet og avgrensning av planområdet 
Planområdet ligger i Indrefjord, på øvre side av Fjordveien (rv. 891).  
 

 

Fig 8, flyfoto 

 

Fig. 9, avgrensing av planområdet sett i sammenheng med kommunedelplanen 
(stiplet linje). 
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5.2 Landskap 
Landskapet framtrer som en åpen dal langs Marielva i retning mot vest. Mot nord stiger 
terrenget og går over i en rygg opp mot fjellvidda, delvis bevokst med kratt og lyng. Mot sørøst 
går terrenget over et platå, ned mot fjæresonen i Indrefjord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9, Norsk vegdatabank, flyfoto 

 

Fig 10 Norsk vegdatabank, bonitet  

Planområdet er klassifisert som ”Anna jordekt fastmark” og ”Anna skog” 

5.3 Bebyggelsen 
Planområdet er ubebygd, foruten et brønnhus v. Marieelva. Inntil planområdet ligger en 
hytte, med adresse Fjordvegen 50. 
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5.4 Klima 
Vinteren kan være kald, ned mot – 40 gr celsius, mens om sommeren kan temperaturen 
stige til rundt +30 gr. Stedet er svært utsatt for vind. Hovedvindretning er nordøst og 
sydvest - vind som stryker langs fjorden og dalen. Til tider kommer det også fallvind fra 
fjellmassivet. Vinteren medfører store snømengder. Særlig fallvind fra fjellmassivet kan 
gi problemer i form av fokk som danner store snøfonner.  

5.5 Snøskred 
Området er ikke kartlagt av NGU ”Skrednett” i forhold til skred. 

5.6 Eiendomsforhold naboer 
Gbnr               Eier/fester                    adresse 
4/1-f10           Ingunn Berg                 Torvvn 22 9991 Båtsfjord 
4/1-f20           Eivind Jørgensen          Fjordveien 25, 9990 Båtsfjord 
4/24                Hagbart Nilsen             Postboks 94, 9991 Båtsfjord 
4/1                  FeFo                             Postboks 133, 9811 Vadsø 
4/12                Bts. Kommune             Postboks 610, 9991 Båtsfjord 
4/5                  Graveservice                Fiskeværvegen 11, 9990 Båtsfjord 
 

5.7 Trafikale forhold  
5.7.1 Vegsystem 

Riksveg 891 fører til Båtsfjord. Fra Statens vegvesen angis ÅDT (årsdøgntrafikk) å 
være 2050 på strekningen mellom Indrefjord og Båtsfjord sentrum. Fra krysset mellom 
Fjordvegen og riksveg 891, i retning fra Båtsfjord, angis Ådt til 430.  
Fartsgrensen mellom Båtsfjord og Indrefjord (til planområdet) er 60 km/t, videre i 
retning fra planområdet mot øst er fartsgrensen på riksvegen 80 km/t.  
 

 
Fig. 10 Utsnitt fra kart Norsk vegdatabank. 

Riksvegen har fartsgrense på 60 km/t der eksisterende avkjørsel er tilknyttet.  
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5.7.2 Gang- og sykkelveg.  

 
Fig. 11 Utsnitt fra kart Norsk vegdatabank, gang- og sykkelveg, markert grønn. 

Der er etablert gang – og sykkelveg fra Maridalen mot Båtsfjord sentrum, ca. 1 km.  

5.8 Teknisk infrastruktur 
5.8.1 Vann og avløp 

Det er ikke etablert kommunalteknisk anlegg i el. i tilknytning til planområdet.  
Vannforsyning kan etableres fra Marielva.  
 

5.8.2 El. kabler  

 
 
Fig 12 kart som viser eksisterende kabletraseer (grønn og blå linje), høyspent luftspenn (rød 
linje). Rød linje er 22 kv høyspentlinje. Blå linje er 240 v lavspentkabel. 
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5.8.3 Telekabler 
Telefonlinje er ført fram langs riksvegen.  
 

 
Fig 13 kart som viser eksisterende kabletraseer (grønn linje). 
 

6. BESKRIVELSE AV FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN 

6.1 Generelt  
Forslag til plan regulerer byggeområde på nedre side av høyspentlinja. Plasseringen gis ut fra at 
det ikke er realistisk å flytte høyspentlinja. Byggeområdet tilpasses derfor hensynssonen / 
fareområde høyspentlinje som har en bredde på 20 m (10 m på hver side av midtre høyspent-
stolpe), samt behovet for uteareal for hestene.  
Det avsettes areal til staller mellom boligarealet og Marielva.  
Det avsettes en friluftssone langs Marielva i en bredde av ca 20 m. Hensikten er å bevare 
kantvegetasjon langs elva, samt å markere en interessesfære langs elva.  
Resterende friluftsområde viderefører status som grønt område fra kommunedelplan. 
 
Areal : Totalt 15,9 daa, Hestegård: 1,7 daa, Bolig 0,8 daa, Staller 0,6 daa, Friluftsområde 7,4 
daa, Friluftsområde vassdrag 5,4 daa,  

 

6.2 Reguleringsformål  

 
 
Fig 14 Forslag til detaljreguleringsplan – utsnitt av plankart. 



DETALJREGULERINGSPLAN HESTESENTER MARIDALEN 
PLANBESKRIVELSE    

 
13 

 

 

 

  
Fig. 15, tegnforklaring. 
 

6.3 Bebyggelse og anlegg  
6.3.1 Boligbebyggelse  

Det er avsatt areal til en bolig, boligtomta er 800 m2 stor med tillatt bruksareal på 300 m2. (uten 
parkering inkludert i Bra.) Det tillates bygget med en mønehøyde på maks 6,5 m fra 
gjennomsnittlig planert terrengnivå rundt bygningen. 

6.3.2 Staller 
Tomt for staller er på 600 m2, med ett tillatt bruksareal på 300 m2. (parkering ikke inkludert). 
Det tillates bebyggelse med en mønehøyde på maks 6,5 m fra gjennomsnittlig planert 
terrengnivå rundt bygningen. 

6.4 Landbruks- natur- og friluftsformål 
6.4.1 Hestegård  

Arealet skal brukes til hesteinnhegning. 
 

6.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
6.5.1 Friluftsområde  

Hensikten med formålet er å bevare områdets opprinnelige bruk som friluftsområde.  

6.5.2 Friluftsområde i vassdrag  
Hensikten med formålet er å sikre en korridor med kantvegetasjon langs Marielva. 

6.6 Hensynssone 
6.6.1 Fareområde høyspenningsanlegg 

Bredden på fareområdet er definert ut fra krav fra Varanger Kraft, med en sone på 10 m bredde 
på hver side av senterlinjen for kraftlinjetraseen. 

6.7 Atkomst 
Etablert landbruksatkomst med avkjørselstillatelse fra SVV forutsettes brukt som atkomst til 
hestesenteret. Avkjørsel ligger ikke innenfor planområdet, men forutsettes opparbeidet i 
samsvar med SVVs krav mht sikt og utforming, samt godkjennes av SVV, før det kan gis 
byggetillatelse på tomta.  
Nærhet til registrert tuftefelt skal tas hensyn til ved at det etableres kontakt med kulturetaten i 
fylkeskommunen, som skal godkjenne plasseringa. 
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6.8 Topografi 
Se pkt. 5.2 ”Landskap”. 

6.9 Klima 
Som beskrevet i pkt. 5.4, det kan etableres skjerming mot dominerende vindretninger.  

6.10 Snøskred 
Det legges opp til at evt. snøskredfare (jfr. pkt 5.5) avklares konkret med NGU før 
byggetillatelse gis.  

6.11 Estetikk  
Det vektlegges i planen at bebyggelsen skal være tilpasset omgivelsene på en god måte i form 
farge og plassering.  
 

6.12 Miljøforhold  
Det vektlegges at hesteholdet skal drives innenfor fysiske rammer som er tilfredsstillende for 
dyrene.  

6.13 Grunnforhold  
Bestemmelsene til planen forutsetter at grunnforholdene er avklaret før det gis byggetillatelse. 

6.14 ROS 
Ros skjema er utfylt, og vedlegges planmaterialet. 
 
Det frakommer her at det skal gjøres en tilstrekkelig vurdering av snøskredfare og grunnforhold 
før byggetillatelse gis.  
I forhold til flom og forekomst av radon må dette vurderes i byggesakssammenheng.  
 
Vedr. naboskapet til eksisterende høyspentledning:  
I ”Forskrift for El-anlegg. Forsyningsanlegg 1995” framkommer avstandsregler. 
Kraftleverandør kan utføre måling av elektromagnetisk felt nær kraftlinjer, dette kan være et 
hensiktsmessig tiltak i forhold til utrygghet ved naboskap til kraftlinjer. 
Fra Statens strålevern uttales det at elektromagnetisk felt må beregnes ut fra strømmengden som 
går gjennom ledningsnettet.  
Varanger kraft, som er netteier, opplyser at høyspentlinja er på 22 kv. Det opplyses at det kreves 
10m bredde til hver side av stolpe, regulert til fareområde. 
 
Vedr, trafikk : Planområdets tilknytning til riksveg medfører trafikkrisiko og forutsetter at det 
etableres tilfredsstillende siktforhold ved avkjørsel til riksveg, godkjent av Statens vegvesen. Se 
bestemmelser.  
 

6.15 Kulturminner  
Det er registrert et automatisk fredet tuftefelt fra yngre steinalder like i nærhet av planområdet. 
(se pkt. 3.2.9)  
Registrerte tuftefelt ligger nært eksisterende landbruksavkjørsel, som det er gitt 
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avkjørselstillatelse for ved hp 02 km 0,117. Det legges opp til at det unngås konflikt med 
tuftefeltet ved oppgradering av avkjørsel.  

 

7. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

7.1 Overordnete planer og vedtak  
I forhold til kommunedelplan for Båtsfjord sentrum, 2004 – 2008, er planområdet avsatt til LNF 
område, uten bestemmelser om spredt utbygging. Dette medfører krav om regulering. Planen 
kan ikke sies å ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, det er derfor ikke behov for 
utarbeiding av planprogram som grunnlag for planarbeidet. Kommunen anser at det i dette 
tilfellet er tilstrekkelig at det utarbeides detaljreguleringsplan.  

 
Fig 16. Detaljreguleringsplanen uten formålsfarger, med tekst, lagt inn på kommune- 
delplankartet. 
 

 
Fig 17. Detaljreguleringsplanen lagt inn på kommunedelplankartet. 
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7.2 Eksisterende bebyggelse  
Tiltaket som reguleringen skal gi grunnlag for berører ikke eksisterende bebyggelse. 
I forhold til aktiviteten på hestesenteret har det ikke framkommet noe konsept for drift.  

7.3 Eiendommer  
Byggeområdet og hestegård omfatter kommunal eiendom. 

7.4 Topografi 
Bebyggelsen skal tilpasses terrenget, det skal ikke gjøres store inngrep i terrenget.  

7.5 Klima  
Byggene antas å ha ubetydelig virkning for lokalklimaet.  
 

7.6 Grønne interesser  
Friluftsområdet skal tjene som buffersone mellom riksveg og bebyggelse. 

7.7 Veg og trafikk  
Planforslaget forutsetter bruk av eksisterende atkomst, utenfor planområdet. Atkomsten skal 
tilfredsstille SVVs krav til sikt og utforming før det gis byggetillatelse. Kulturetaten skal 
godkjenne plasseringa. 
 

7.8 Miljø  
Driften av anlegget skal ikke skape uakseptable miljømessige forhold for nabobebyggelse. 

7.9 Offentlig kommunikasjon  
Anlegget vil ha tilknytning til riksvegen, behovet for offentlig kommunikasjon / busstopp, vil 
være avhengig av driftskonseptet for hestesenteret.  

7.10 VA 
Det må etableres eget VA anlegg som skal godkjennes av kommunen. 

7.11 Strømforsyning 
Framføring av strøm fra nærliggende el.anlegg.  
 

7.12 Utbyggingsavtale  
Kommunen har ikke ønsket at det skal varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale 
ved varsling om oppstart av reguleringsarbeide. 


