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Planbestemmelser for Lysløypen i Olderdalen 
Plan ID: 19402017001 

Planbestemmelser er datert 22.02.2018 

 

§ 1 Generelt 

1.1 Avgrensning 

I henhold til plan og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for 

det området som er vist med reguleringsgrensen på plankart datert 8.11.2017. 

 

1.2 Eierform (§ 12-7 nr. 14) 

Olderdalen idrettsklubb eier lysløypen. 

 

1.3 Reguleringsformål 

Området reguleres til følgende formål i henhold til plan og bygningslovens § 12-5: 

- LNFR (landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift)  

underlagt friluftsformål 5130 

- Skiløype 1420 

§ 2 Skiløype 

2.1 Hensyn ved opparbeiding (§ 12-7 nr. 1 og 4) 

Ved utforming av løypetrase skal det i størst mulig grad tas hensyn til terrenget slik at en 

unngår skjemmende skjæringer og fyllinger. Mest mulig av eksisterende terreng og 

vegetasjon skal bevares. Olderdalselven skal tas særskilt hensyn til i anleggsperioden. 

 

2.2 Mindre justering av løypetrase (§ 12-7 nr. 1 og 2) 

Lysløypetrase skal opparbeides som vist på plankartet. Det kan gjøres mindre justeringer 

underveis, i samråd med Kåfjord kommune. 

 

2.3 Universell utforming (§ 12-7 nr. 4) 

Prinsippene om universell utforming ved utforming av trase skal følges så langt som mulig.  

Nærmere detaljer skal spesifiseres i prosjekteringen.  

2.4 Kulturminner og aktsomhetsplikten 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme frem spor som viser eldre aktivitet i 

området, må arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune 

omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at 

dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet. 

 

2.4 Opparbeiding av løypetrase (§ 12-7 nr. 2) 

Lysløypetraseen har en maks bredde på 12 meter. 

 

2.6 Driftsansvarlig (§ 12-7 nr. 9) 

OIK (Olderdalen Idrettsklubb) står ansvarlig for å drifte lysløypen. Det vil si rydding av skog, 

vedlikehold og trekking av skiløyper vinterstid.  
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2.7 Rekkefølgebestemmelser (§ 12-7 nr. 10) 

Før igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge en detaljprosjektering av bru og lysløype 

trase.  

 

§ 3 Hensynssoner 
Sikrings-, støy- og faresoner 

     i) Jord- og flomskred (H390) 

     ii) Snø- og steinsprang (H310) 

 

 

 


