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§ 1 

FELLESBESTEMMELSER 

 
 
1.01 Krav til parkeringsdekning: 
   

 Leiligheter (innenfor område BK1, BK2 og BKB1) skal ha minimum 1,25 
parkeringsplasser for bil og minimum 1,5 parkeringsplasser for sykkel per boenhet. 
Ved sykkelparkering utendørs skal minimum 30% av plassene være overbygd. 
Parkering for boligene må tilrettelegges for el-biler. 

 Bevertning (innenfor område BKB1) skal ha minimum 2 parkeringsplasser for bil og 
minimum 3 parkeringsplasser for sykkel per 100 m2. Ved sykkelparkering utendørs 
skal minimum 30% av plassene være overbygd. 

 Frittliggende boligbebyggelse (BF1) skal ha minst 1,5 parkeringsplass for bil per 
boenhet. 

 Forretning og bensinstasjon /vegserviceanlegg (FO1 og BV1) skal ha minimum 2 
p-plasser for bil og minimum 3 parkeringsplasser for sykkel per 100 m2 
forretningsareal. 
 

 
1.02 Overkant gulv i 1. etasje ikke være lavere enn kote +2,50 moh for ny bebyggelse. 

Kjeller og parkeringsareal kan tillates under denne høyden forutsatt vanntette 
konstruksjoner. 

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

Byggegrenser framgår av plankartet. Der byggegrenser ikke framgår av plankartet 
følger byggegrensen formålsgrensen. 

 
 

§ 2 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

2.01   Det tillates totalt inntil 24 boenheter innenfor områdene BK1, BK2 og BKB1.  
 
2.02 Områdene BK1 – BK2 og BKB1 - høyder og utforming: 
 

Maksimale møne-/gesimskoter (MK=GK) framgår av plankartet.  
 
 Over kote +5,5 kan det mot sjøside ikke etableres sammenhengende fasader med 

mer enn 25 m lengde. Over kote +8,5 kan det ikke etableres sammenhengende 
fasader og/eller takflater med mer enn 15 m lengde. Bygninger skal ha sprang og 
oppstykking i skala tilpasset bygningskroppen.  

 
Taket kan benyttes til takterrasse.  
 
Minste fri høyde under balkong skal være 2,7 m. Balkong tillates utkraget ut over BKB1 
og over del av BK1 der maksimal angitt mønekote/gesimskote + 5,5. Balkong tillates 
utkraget inntil 1,5 m ut over f_G3. Balkong skal ikke overstige 6 m målt langs byggets 
fasade.  
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Tekniske installasjoner skal ligge minst 0,8 m tilbaketrukket fra fasadelivet. 
Ventilasjonsanlegg skal integreres i bygget, mens trapp- og heisoppbygg tillates bygd 
inntil 2,5 m over regulerte møne-/gesimskoter.  

  
 Fasadene skal brytes opp ved bruk av ulike materialer for å unngå monotoni og skape 

variasjon. Treverk skal utgjøre en stor andel av fasadematerialet. 
 
2.03 Parkering innenfor områdene BK1, BK2 og BKB1 skal etableres i P-kjeller og/eller i 1. 

etasje.  
 
2.04 Hver boenhet skal ha privat skjermet uteareal på minimum 8 m2.  
 
2.05 Løsninger for post og renovasjon skal integreres i bygningene.  
 
2.06 FO1 er regulert til privat område for forretning. 
 
2.07 BV1 er regulert til privat område for bensinstasjon/vegserviceanlegg.  
 
2.08 S1 er regulert til privat område for småbåtanlegg i sjø og vassdrag. Det tillates ikke 

moringer eller utriggere i området.  
 
2.09 f_SS1 er regulert til felles område for småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone. f_SS1 er felles for BK1, BK2 og BKB1. SS2 – SS3 er regulert til private 
områder for småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Brygger i 
området skal være landfaste. 

 
  Innenfor f_SS1 tillates etablert flytebryggeanlegg med inntil 26 båtplasser. Brygger skal 

skiltes med ankring forbudt pga. VA-ledninger i sjø. 
   

Innenfor områdene SS2 og SS3 tillates oppført nye brygger og utvidelse av 
eksisterende brygger. Det skal legges til rette for sammenhengende gangareal langs 
land. Det tillates ikke flytebrygger, moringer eller montering av utriggere innenfor 
områdene.  
 
Det tillates ikke satt opp gjerde/levegger, boder, bygninger el. andre stengsler innenfor 
områdene.  

 
2.10 f_U1 er regulert til felles område for uteoppholdsareal for BK1, BK2 og BKB1. 

Området kan benyttes til uteserveringsområde for BKB1 og tilrettelegges med stoler 
og bord. Et amfi med trappetrinn i sittehøyde skal minst fylle ut hjørnet mot formålene 
f_UL1 og BKB1. 

 
f_U2 er regulert til felles uteoppholdsareal for BK1, BK2 og eventuelle boenheter 
innenfor BKB1. 

 
2.11 f_UL1 er regulert til felles område for annet uteoppholdsareal – felles uteoppholds- og 

lekeareal. Området skal etableres på takflaten til 1. etasje. Det tillates etablert 
parkering under området f_UL1. Området skal være felles for BK1, BK2 og eventuelle 
boenheter innenfor BKB1. 

 
Andelen lekeareal skal være på minimum 5 m2 per boenhet, men ikke mindre enn 70 
m2. Lekearealet skal minimum utstyres med fire lekeredskaper samt sitteplass for 
voksne. Lekeplassen skal ha akseptable lydforhold (Lden<55dB). 
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§ 3 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 
3.01 f_P1 er felles for BK1, BK2 og BKB1.  
 
3.02 f_P2 er regulert til felles sykkelparkering for BK1, BK2 og BKB1 
 
 
 

§ 4 
GRØNNSTRUKTUR 

 
4.01 f_T1 er regulert til felles turvei/gangvei for BK1, BK2 og BKB1. Turveien/gangveien 

skal være minst 1,5 m bred og skal har fast dekke (eks. asfalt, steinmel (subbus), 
heller). Det tillates satt opp natursteinsmur langs turstiens sørside. Byggegrensene 
mot sjø innenfor f_T1 ligger i formålsgrensen.  

 
4.02 Fortøyningsbolter og byste av Jan Staubo skal bevares innenfor f_G2. 
 
 

§ 5 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

 
5.01 Innenfor FE1 –FE2 kan det ikke legges ut bøyer, moringer eller andre anlegg/tiltak 

som medfører at allmennhetens framkommelighet begrenses. 
 

 
§ 6 

HENSYNSSONER 
 
6.01 Innenfor H140_1 – H140_2 skal terrenget planeres slik at det ikke på noe sted blir 

høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Beplantning på egen eiendom (ikke 
hekk eller trær) tillates dersom denne ikke er høyere enn 0,5 m over tilstøtende 
vegers nivå. 

 
6.02  Dersom det oppføres bygg med støyfølsom bruk innenfor H220_1 må det utføres 

nødvendige støyskjermingstiltak og evt. støyisolering av fasadene slik at anbefalt 
støygrense ikke overskrides. Uteplasser innenfor sonen skal ha tilfredsstillende 
støyforhold. 

 
§ 7 

BESTEMMELSER I REGULERINGSPLAN 
 
7.01  Innenfor bestemmelsesområde #1 kan arealet opparbeides som atkomst for brannbil. 

Området skal framstå som del av grønnstrukturområdet og gangvei. Området tillates 
ikke møblert. 

 
7.02 Innenfor bestemmelsesområde #2 er inngrep i svaberget ikke tillatt. 
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§ 8 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
8.01 Renovasjonsløsning skal være avklart før det kan gis igangsettingstillatelse for 

etablering av boenheter innenfor BK1, BK2 og BKB1. 
 
8.02 Lekearealet i f_UL1 skal være ferdigstilt før boenheter innenfor BK1 og BK2 får 

midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. 
 
8.03 Frisiktsoner (H140_1 - H140_2) skal opparbeides før midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest foreligger for nye boenheter innenfor planområdet.  
 
8.04 Detaljutforming av avkjørsel/kryss til område BK1, BK2 og BKB1 skal være forelagt og 

godkjent av vegvesenet før søknad om tillatelse til tiltak sendes inn. 
 
8.05 f_T1 og gangforbindelse rundt Holmen skal være opparbeidet før det gis ferdigattest. 
 
8.06 f_P2 skal være opparbeidet før det gis ferdigattest. 
 
8.07 Skilting av ankring forbudt skal være på plass før det gis midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest til brygger. 
 
8.08. Før første bolig kan tas i bruk skal amfiet i f_U2 være ferdigstilt. 


