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Dato
01.07.02

REGULERINGSBESTEMMELSER
Sist justert etter planendring sak 2019/2898
§ 1 Formålet med planen er å:
-legge forholdene til rette for eneboligbebyggelse
-etablere to mindre båtnaustområder
§ 2 Generelt
Bestemmelsene gjelder for planområde avgrenset på reguleringsplankart datert01.07.02.
§ 3 Reguleringsformål:
Planområdet er foreslått regulert til følgende reguleringsformål (jf. PBL § 25)
-Byggeområder
-Boliger
-Naustområde N1 og N2
-Spesialområde
-Kommunalteknisk anlegg for vann/avløp, snødeponi
-Offentlig trafikkområde -Kjøreveg, gangvei
-Fellesområde
-Felles parkeringsplass
-Friområder
-Lekeplass
§ 4 Rekkefølgebestemmelser
a) Før opparbeidelse av boligfeltet igangsettes, skal det foreligge tilfredsstillende
planer/løsninger for vanntilførsel, som erstatter eksisterende vannledning som går
gjennom planområdet.
b) Eksisterende (22 kV) høyspentlinje som går gjennom tomtene 5, 6 og 13 skal legges
om/flyttes utenfor planområdet før utbyggingen av av feltet igangsettes.
c) Lekeplass og gangvegpassasje skal opparbeides sammen med resten av feltet.
d) Før det tillates oppført nye naust innenfor hhv. naustområde N1 og N2, skal
parkeringsarealet være ferdig opparbeidet
§ 5 Felles bestemmelser
a) Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. Ubebygd areal skal holdes
i en stand som ikke virker skjemmende for omgivelsene.
b) Skulle det under arbeid innenfor planområdet komme frem gjenstander eller andre
spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgåede og melding sendes fylkeskulturetaten, jfr. Lov om kulturminner av 1978 § 8. Denne meldeplikt må videreformidles
til de som skal utføre tiltaket.
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§ 6 Byggeområder
6.1 Område for boliger
a) På tomtene innenfor planområdet tillates det oppført frittliggende enebolig med
tilhørende garasje/uthus.
b) Tomteutnyttelsen skal ikke overstige 20 % (%BYA), hvorav garasje kan utgjøre
maksimalt 50 m2.
c) Møneretningen skal følge byggets lengderetning og legges parallelt med terrengets
høydekoter, som vist på plankart.
d) Underetasje (sokkel) kan tillates på tomt nr. 5,6,7,8,11,12 og 13.
e) Boligens møne- og gesimshøyde skal ikke overstige hhv. 8 og 4,5 meter, målt ifht.
planert terrengs gjennomsnittlige nivå rundt bygningen.
f) Boligene skal oppføres med saltak, med minimums takvinkel på 270.
g) For hver bolig skal det avsettes 3 parkeringsplasser på tomta (inkl. garasje/carport)
h) Garasjen skal ha saltak, med takvinkel på minimum 27o, og maksimal mønehøyde
på 4,5 meter, målt ifht. planert terrengs gjennomsnittlige nivå rundt bygningen.
i) Garasje skal plasseres minimum 8 meter fra senterlinja til adkomstveien, når
garasjeporten(e) vender mot veien.
j) Garasjen skal være tilpasset boligen med hensyn til materialvalg, utforming og
fargebruk.
k) På tomt nr. 8 kan garasje oppføres inntil 2 meter fra regulert friområdegangvegpassasje.
6.2 Områder for naust
a) Område N1 og N2 kan bebygges med hhv. 7 og 5 nye naust (totalt 12. stk.), i
tillegg til eksisterende naust.
b) Naustene skal oppføres inntil byggegrense mot sjø-/strandlinjen i henhold til
plankart.
c) Innbyrdes avstand mellom naustene må være minst 1,5 meter.
d) Naustenes grunnflate skal ikke overstige 30 m2 BYA. Maks bredde er 4,5 m og
maks lengde er 8 m.
e) Naustene skal være uisolerte, i en etasje. Gesims skal ikke overstige 2,0 m målt fra
ok gulv.
f) Naustene skal oppføres i front inntil byggelinje mot sjø-/strandlinjen, i midtre
punktfeste med møneretning vinkelrett på strandlinja.
g) Naustene skal som hovedregel ha rød hovedfarge og hvit detaljering (kantbord,
vindusomramming og lignende).
h) Tillatt takform er saltak og takvinkelen skal være bratt, fra 35-45 grader. Taktekket
skal være mørkt og matt. Torvtak kan også tillates.

§ 7 Offentlig trafikkområde
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a) Adkomstveien til feltet skal utformes som adkomstvei type A2 (ihht. Statens
vegevesens normaler 017), med kjørebanebredde 4 meter og 2 x 0,5 m skuldre.
Kryss skal dimensjoneres etter kjøretøy L, og kjøremåte B.
b) Innenfor området tillates kun tiltak som omfatter bygging, drift- og vedlikehold av
veiarealet, inklusive arealer for skjæringer/fyllinger.
c) I forbindelse med opparbeidelse av trafikkarealet skal sidearealet til kjørebanen
tilsåes og beplantes, slik at det blir minst mulig skjemmende for området.
§ 8 Spesialområde-kommunalteknisk område
a) Innenfor området tillates oppført nødvendige innstallasjoner i forbindelse med
etablering av kommunalt utslippsanlegg/slamskiller.
§ 9 Friområder
a)
b)
c)

Innenfor området som på plankartet er merket ”lekeplass” skal det opparbeides
nærlekeplass. Mot adkomstveien i nord skal lekeplassen sikres for å hindre aking
ut veien.
Gangvegpassaje mellom tomt nr. 8 og 9 skal opparbeides som en enkelt
opparbeidet (gruset) gangsti.
Innenfor området som på plankartet er merket ”snølagring”, skal benyttes som
lagringsområde for sne vinterstid.

§ 10 Fellesområde-felles parkeringsplass
a)
b)
c)
d)
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I tilknytning til naustområde N1 og N2 tillates oppført parkeringsplass som vist på
plankart.
Parkeringsplass for N1 skal være felles for eiere av naust innenfor naustområde
N1.
Parkeringsplass for N2 skal være felles for eiere av naust innenfor naustområde
N2.
Det tillates at parkeringsplasser etableres av festerne, såfremt dette gjøres før
oppføring av naustbygningen
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