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§ 1    
   GENERELT 
1.01 Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boligbebyggelse, næringsformål 

og utvidelse av småbåtanlegg. 
 
1.02 Planområdet er regulert til følgende arealformål: 

 
Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, ledd nr 1) 

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BF1-BF2 

 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse, BB1 

 Øvrige kommunaltekniske anlegg – trafo, T1 

 Øvrige kommunaltekniske anlegg – renovasjon, f_R1-f_R2 

 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, S1-S2 

 Lekeplass, f_L1-f_L2 

 Uteoppholdsareal/bevertning/boligbebyggelse, N1 

 Uteoppholdsareal/bevertning/boligbebyggelse/overnatting/parkering, N2 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 2) 

 Kjøreveg, o_K1, K2 - K4, f_K5 

 Fortau, o_F1 

 Sykkelveg/sykkelfelt, o_S1 – o_S2 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_A1, A2 

 Annen veggrunn – grøntareal, o_G1, G2-G4 

 Holdeplass, o_H1 

 Parkeringsplasser, f_P1-f_P2 

 Parkeringshus/-anlegg, f_PA1 
 

Grønnstruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 3) 

 Grønnstruktur, GR1-GR5 

 Badeplass, BA1 
 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (Pbl § 12-5, ledd 
nr 6) 

 Friluftsområde i sjø, o_FR1 

 Badeområde, B1 
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§ 2 
FELLESBESTEMMELSER  

 
2.01 Tillatt utnyttelse i %-BYA for de ulike byggeområdene framgår av plankartet. 

Byggegrensen sammenfaller med formålsgrensen/sonegrensen der byggegrense ikke 
fremkommer av plankartet. 

 
2.02   Krav til parkeringsdekning:  

 S2, småbåtanlegg, skal ha minimum 0,1 parkeringsplasser pr båtplass. Det skal 
også tilrettelegges for 1 HC-parkeringsplass, og sykkelparkering for 5 sykler. 

 BF1-BF2, frittliggende småhusbebyggelse, skal ha minimum 2,0 parkeringsplasser 
pr boenhet. 

 BB1, blokkbebyggelse, og leiligheter i område N1 og N2 skal ha minimum 1,25 
parkeringsplasser pr. boenhet.  

 Bygg med flere enn 3 boenheter skal ha minimum 1,5 plasser for sykkelparkering 
pr. boenhet. Dersom sykkelparkering etableres utendørs, skal 30% av plassene 
være overbygd.  

 I område N2 skal det etableres minimum 30 parkeringsplasser for de kombinerte 
formålene bevertning/uteoppholdsareal/overnatting i område N1 og N2. 

 
2.03 Krav til frisikt skal tilfredsstilles for hver avkjørsel. Krav til frisikt defineres av en 

sikttrekant på 3 m x 20 m.  
 
2.04 Innenfor frisiktsoner skal terrenget og beplantning ikke rage høyere enn 0,5 m over 

tilstøtende vegers nivå.  
 
2.05  I hele planområdet skal overkant gulv i 1. etasje ikke være lavere enn kote +2,5 moh 

for ny bebyggelse. Kjeller/P-hus kan tillates under denne høyden forutsatt vanntette 
konstruksjoner. 

 
2.06 Frittliggende murer innenfor planområdet skal utføres, eller forblendes, med naturstein. 
 
2.07 Fyllinger som etableres innenfor planområdet skal jordkles og tilsås.  
  
   

 
§ 3 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

3.01  BF1 og BF2 er regulert til område for frittliggende småhusbebyggelse.  
  %BYA fremgår av plankartet. 
 
  Innenfor område BF2 tillates det maks oppført to boenheter, enten i form av to 

eneboliger, eller i form av en to-mannsbolig.  
 

Minimum ett soverom må ha vindu på «stille side». Alle leiligheter skal ha privat 
uteplass (balkong/veranda/uteplass) med akseptable lydforhold (Lden<55dB). Privat 
uteplass skal være på minimum 8 m2. 

   
 Bebyggelse innenfor område for frittliggende småhusbebyggelse skal oppføres med 
trekledning. Bygninger skal oppføres med saltak.  

  
3.02 BB1 er regulert til blokkbebyggelse.  
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 I BB1 er maksimal tillatt gesimskote k+23,5 m.  
Det tillates tekniske installasjoner som heisoppbygg og ventilasjonsanlegg 2,0 m over 
maks gesimskote. Tekniske installasjoner skal ligge minimum 2 m tilbaketrukket fra 
fasadeliv, og kan maks dekke 10% av takflaten.  
Det tillates blokkbebyggelse på maks 6 etasjer.  
Det tillates maks 2 blokker, og maks 34 leiligheter innenfor området. Deler av 
bebyggelsen må deles opp i flere bygningskropper, og fasadene som vender mot 
Hisebukta skal være avtrappende. 
Bygningene skal ha flate tak, og takflater skal ha en ikke reflekterende farge. 
Minimum 70 % av fasadene skal ha mørke farger.  
Innenfor adkomstsonen til blokkbebyggelsen skal det settes ut benker og bord, og 
området opparbeides som møteplass for beboerne.   
 
Minimum ett soverom må ha vindu på «stille side». 
Alle leiligheter skal ha privat uteplass (balkong/veranda/uteplass) med akseptable 
lydforhold (Lden<55dB). Uteplass skal være på minimum 8 m2 pr. boenhet.  

    
3.03  T1 er regulert til område for øvrige kommunaltekniske anlegg – trafo.  
 
3.04 f_R1-f_R2 er regulert til felles område for renovasjon.  
  f_R1 er felles for alle boenheter innenfor område BF1. 
  f_R2 er felles for alle boenheter innenfor område BB1. 
 
3.05 S1 – S2 er regulert til områder for privat småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone.  
 
  Innenfor område S1 tillates det 1 flytebrygge på inntil 20 meters lengde. I tillegg tillates 

det brygger langs med land, og inntil 12 båtplasser med fortøyning med moringer eller 
utriggere.  

 
  Innenfor område S2 tillates det etablert flytebrygger, og brygger langs med land.  
 
3.06 f_L1 – f_L2 er regulert til felles områder for lek.  
   
  Områdene f_L1 og f_L2 skal opparbeides til lekeplasser.  
  Lekeplass f_L1 skal minimum utstyres med 4 ulike typer utstyr for lek og aktivitet for 

små barn (0-6 år), og 3 ulike typer utstyr og aktiviteter for større barn (5-13 år), og 
minimum 1 sitteplass for voksne og barn.  

  Lekeplass f_L2 skal minimum utstyres med 4 ulike typer utstyr for lek og aktivitet for 
små barn (0-6 år) og minimum 1 sitteplass for voksne og barn. 

 
  Lekeområde f_L1 er felles for alle boenheter innenfor område BB1, N1 og N2 
  Lekeområde f_L2er felles for alle boenheter innenfor område BF2. 
  Lekeplassene skal sikres forsvarlig. 

 
 

3.07 N1 er regulert til kombinert formål for uteoppholdsareal/bevertning/boligbebyggelse.  
  Det tillates ikke oppført/etablert boligbebyggelse innenfor sone I. 
  Maksimal tillatt mønekote innenfor sone I er +5,5 m.  
  Maksimal tillatt mønekote innenfor sone II er +8,5 m. 
  Bebyggelse innenfor område N1 skal oppføres med saltak, med takvinkel mellom 30o -

40o.  
 
3.08 N2 er regulert til kombinert formål for uteoppholdsareal/bevertning/ boligbebyggelse/ 

overnatting/parkering. Området tillates ikke benyttet til båtopplag. 
   Maksimal tillatt møne-/gesimskote innenfor sone III er +18,5 m.  



REGULERINGSPLAN FOR HIS BRYGGE  Side 4 av 5 

 
  Maksimal tillatt møne-/gesimskote innenfor sone IV er +16,5 m. 
   Maksimal tillatt møne-/gesimskote innenfor sone V er +12,0 m. Innenfor sone V er maks 

bygningshøyde 9,0 m. 
   
  Bygningen innenfor område III tillates ikke revet.  
 
  Bygninger innenfor sone III og IV skal ha saltak, og fasadekledning i tre for minimum 

70 % av fasadene.  
    
   Bygning innenfor sone V kan ha flatt tak. Tak på bygning i sone V kan benyttes til 

parkeringsareal, uteoppholdsareal e.l. Det skal være fasadekledning på bygg i sone V. 
Fasadekledning skal være tilpasset omkringliggende bebyggelse og kan bestå av 
trematerialer og/eller steinmaterialer. Fasadekledning i tre skal males/beises i mørke 
farger.   

 
 

§ 4 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
4.01 o_K1 er regulert til område for offentlig kjøreveg.  
  K2 – K4 er regulert til områder for private kjøreveger. 
  f_K5 er regulert til område for felles kjøreveg. f_K5 er felles for alle boenheter 

innenfor område BB1. 
 
4.02 o_F1 er regulert til område for offentlig fortau.  
 
4.03 o_S1 – o_S2 er regulert til områder for offentlige sykkelveger. 
 
4.04 o_A1 og A2 er regulert til områder for annen veggrunn – tekniske anlegg.  
  o_A1 er regulert til offentlig område. 
  A2 er regulert til privat område. 
 
4.05 o_G1, G2 – G4 er regulert til områder for annen veggrunn – grøntareal.  
  o_G1 er regulert til offentlig område. 
  G2–G4 er regulert til private områder.  
  Det skal påføres jordmasser på områdene G3 og G4 ved etablering.  
 
4.06 o_H1 er regulert til område for offentlig holdeplass.  
 
4.07 f_P1-f_P2 er regulert til felles parkeringsplasser. Områdene er felles for alle boenheter 

innenfor område BB1. 
 
4.08 f_PA1 er regulert til felles parkeringshus/-anlegg. Området er felles for alle boenheter 

innenfor område BB1. Det skal anlegges for minimum 1 p-plass pr. boenhet i 
parkeringshuset/-anlegget.  

 
 

§ 5 
GRØNNSTRUKTUR 

 
5.01 GR1-GR5 er regulert til private områder for grønnstruktur.  
 
  Eksisterende traktorvei gjennom område GR1 tillates opprettholdt og vedlikeholdt. 
 
5.02 BA1 er regulert til privat område for badeplass.  
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§ 6 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

 
6.01 o_FR1 er regulert til offentlig friluftsområde i sjø og vassdrag.   
 
6.02 B1 er regulert til privat badeområde.  
    
   
 

§ 7 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 
7.01 Krav til parkeringsdekning, jfr. § 2.02 skal til enhver tid være oppfylt før nye bygnjnger 

kan tas i bruk. 
 
7.02 Tiltak kan ikke igangsettes på areal under eksisterende høyspent i område BB1 og 

f_L1,  før høyspent er kablet og lagt i bakken.  
 
7.03 Oppgradering av kjøreveg K2 inkludert kryss mot Fv. 420, må gjennomføres før det gis 

igangsettingstillatelse til tiltak innenfor område BF2 og/eller BB1. Felles kjøreveg f_K5 
må ferdigstilles før boenheter i område BB1 kan tas i bruk.  

   
7.04 Ved opparbeidelse/utbedring av avkjørsel/kryss, skal det samtidig opparbeides 

nødvendig frisikt iht frisiktlinjene som er vist på plankartet, og iht. bestemmelsen i § 
2.04. 

 
7.05 Alle fellesområder skal opparbeides og ferdigstilles før boenhetene som skal benytte 

de ulike fellesområdene får midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, jf. §§ 3.04, 3.06 
og 4.07. 

 
7.06 Det skal settes ut badebøyer mellom badeområde B1 og småbåtanlegg S1 og S2, før 

det gis tillatelse til nye tiltak i områdene S1 eller S2.  
 
7.07 Det skal etableres trafikkøy på Fv. 420, og bussholdeplass på vestsiden av Fv. 420 

må flyttes iht. planen, før nye boenheter innenfor planområdet kan tas i bruk. 
 


