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§ 1 

GENERELT 
 

1.1 Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. 
  
1.2 Planområdet er inndelt i reguleringsområdet med følgende formål. 
     

A. Byggeområder: - Boliger 
- Fritidsbebyggelse 
- Område for naust/båthus og private brygger 

  
B. Off. trafikkområder: - Kjøreveg 

- Gang- og sykkelveg 
- Fylling/skjæring 

  
C. Off. friområder: - Badeplass 

- Badeområde i sjø 
  
D. Spesialområder: - Friluftsområde 

- Friluftsområde i sjø 
- Frisiktsone ved veg 
- Kommunalteknisk anlegg – pumpestasjon 

  
E. Fellesområder: - Felles parkeringsplass 

- Felles avkjørsel 
 

§ 2 
OMRÅDE FOR BOLIGER 

 



2.1 Eksisterende boliger inngår i planen. 
  
2.2 I området B2 kan oppføres nytt bolighus med mønehøyde maks. 8 meter og 

gesimshøyde maks. 5 meter. Møneretning bestemmes av kommunen. 
  
2.3 Tillatt bebygd areal (BYA), inklusiv garasje, må ikke overstige 20% av tomtens 

areal. 
  
2.4 Garasjer kan oppføres som tilbygg til bolighuset, og må da tilpasses dette m.h.t. 

materialvalg, form og farge. 
Frittliggende garasje kan bare oppføres i 1 etasje og med grunnflate lik eller mindre enn 50 
m². I tillegg til garasje skal det opparbeides minst en biloppstillingsplass pr. leilighet på 
tomta. 

 
 

§ 3 
OMRÅDE FOR FRITIDSBEBYGGELSE 

3.1 Eksisterende hytte inngår i planen. 
  
3.2 Det tillates ikke fradeling av tomter eller oppføring av nye hytter innenfor området. 
 

§ 4 
OMRÅDE FOR NAUST/BÅTHUS OG PRIVATE BRYGGER 

 
4.1 Nye naust/båthus kan oppføres innenfor områdene N1, N2, N4 og N5 som vist på 

plankartet. Det kan også oppføres brygger innenfor viste byggelinjer. 
  
4.2 Bygningene skal ha form og utseende som tradisjonelle naust med takvinkel mellom 35° og 

45° og maks. gesimshøyde 3,0 meter, målt i forhold til planert terreng. Grunnflaten må 
ikke overstige 40m². Nye bygninger skal tilpasses nåværende naust/båthus. Tilrettelegging 
eller omdisponering av naust/båthus til nausthytte tillates ikke. Nye naust/båthus tillates 
ikke bygget som nausthytter. Det tillates bygging av naust i område N6, forutsatt at det er 
opparbeidet parkeringsplasser, jfr. K.sak 83/99. Nye naust/båthus kan oppføres innenfor 
områdene N4-1, N4-2, N4-3 og N4-4 som vist på plankartet. Varig opphold er ikke tillatt. 
Innenfor området SB1 kan det oppføres brygger som vist på plankartet og Omfatter 
eksisterende brygger. Småbåtanlegg i sjø Innenfor områdene småbåtanlegg sjø SBS1-SBS3 
tillates båtplasser som inntegnet på plankart og etter følgende fordeling: for N4-1 tillates 3 
båtplasser, for N4-2 og N4-3 tillates 4 båtplasser og for eiendom 47/903 tillates 1 båtplass. 

  
4.3 Ved ny bebyggelse skal det være minst en biloppstillingsplass pr. naust/båthus. 

Parkering skal skje innenfor felles parkeringsplasser, P1, P2 og P3. 
  
4.4 I området N3 kan oppføres brygger/båtplasser innenfor viste byggelinjer. Det stilles 

samme krav til parkeringsdekning som ved naust/båthus, jfr. pkt. 4.3. Parkering skal skje 
innenfor felles parkeringsplass P3. 

  
4.5 Innenfor områdene N6 og N7 tillates ikke oppført nye brygger/båtplasser. 

 
§ 5 

OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
 

5.1 Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. 



Vegfyllinger må søkes beplantet eller behandlet på en tiltalende måte. 
 

§ 6 
OFFENTLIGE FRIOMRÅDER 

 
6.1 Friområdet skal nyttes til badeplass, lek og sport. Byggverk og anlegg med tilknytning til 

friområdet kan oppføres etter godkjenning av kommunen. 
 

§ 7 
SPESIALOMRÅDER 

 
7.1 Friluftsområder: 

Innenfor regulerte friluftsområder, inklusiv sjøareal, kan det ikke settes i verk tiltak som er 
til hinder for allmennhetens ferdsel eller områdets bruk som friluftsområde. 

  
 
 

7.2 Frisiktsoner: 
Innenfor regulerte frisiktsoner i kryss og avkjørsler skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 
meter over de tilstøtene vegers planum. 

  
7.3 Kommunalteknisk anlegg: 

Området omhandler kommunens nåværende kloakkpumpestasjon. Anlegget skal være av 
en slik art at det ikke er sjenerende for omgivelsene m.h.t. støy og lukt. 

 
§ 8 

FELLESOMRÅDER 
 
8.1 Felles parkeringsplass: 

Området P1 er felles parkeringsplass for nåværende eiendommer innenfor N1  
(gnr. 47, bnr. 66, 125, 126, 127, 128, 129, 130 og 131). 
P1 skal også være parkeringsplass for regulert friområde – ca. 6 plasser. 

  
 Området P2 er felles parkeringsplass for nåværende eiendommer innenfor N2  

(gnr. 47, bnr. 319, 80, 81, 403, 82, 487, 488 og 83). 
  
 Området P3 er felles parkeringsplass for nåværende eiendommer innenfor N3  

(gnr. 47, bnr. 274, 366, 365, 303, 273, 92, 89 og 243), N4 (gnr. 47, bnr. 84) og  
N5 (gnr. 47, bnr. 85 og 234). 

  
8.2 Felles adkomst: 

Felles adkomst og avkjørsel til riksveg skal opparbeidet i.h.t. vegnormalen, og avkjørsel skal 
godkjennes av Statens vegvesen før bygging av naust/båthus, samt bolighus tillates 
igangsatt. 

 
§ 9 

FELLESBESTEMMELSER 
 

9.1 Kommunen skal ved behandling av byggemelding ha for øyet at bebyggelsen får en god 
form og materialbehandling, samt at bygninger i samme området får harmonisk utforming. 

  
9.2 Kommunen skal påse at det ikke benyttes skjemmende farger innenfor planområdet. 



  
9.3  Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter kommunens skjønn kan virke 

sjenerende for den offentlige ferdsel. 
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