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1. Generelt 
 
1.1 Reguleringsformål 

 

Området innenfor reguleringsplanavgrensningen er regulert til følgende arealformål, jf. plan- 

og bygningsloven (Pbl): 

 

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

• Næringsbebyggelse, bevertning, p_B1 – p_B2 

• Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, p_S1 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 2) 

• Kjøreveg, p_V1 

• Fortau, o_F1 

• Annen veigrunn – tekniske anlegg, o_A1 – o_A3, p_A1 – p_A2 

• Annen veigrunn – grøntareal, o_AG1, p_AG1 – p_AG4 

• Parkeringsplasser, p_P1 – p_P4 

 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (Pbl § 12-5, ledd nr 5) 

• Landbruksområder, p_L1 – p_L3 

• Kombinert landbruks- og næringsområde, p_L/N1 – p_L/N2 

 

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

• Friluftsområde i sjø/vassdrag, o_F1 

• Badeområde i sjø / vassdrag, o_B1 

• Kombinert område i sjø, o_K1 

 

Hensynssoner i reguleringsplan (Pbl §§ 12-6 og 11-8) 

• Sikringssone (Pbl § 11-8, ledd nr A) - Frisikt, H140_1 

• Sikringssone (Pbl § 11-8, ledd nr A) – Støy fra veitrafikk – gul sone, H220_1 

• Sone for sikring av kulturmiljø (Pbl § 11-8, ledd nr C) – H570_1 – H570_2    

 

 



2 FELLESBESTEMMELSER 
 

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

gjelder for hvert delområde. 

 

2.2 Maksimal tillatt mønekote (mk) for bebyggelse innenfor hvert delområde er påført 

plankartet. Kotehøyde (~k) på planert byggetomt er påført plankartet for delområde 

p_L/N. Bygninger skal plasseres i vertikalplanet på kotehøyder (~k) vist i plankartet, 

dog med justeringsadgang på +/- 0,5 m. 

 

3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

3.1 Felles for alle byggeområder: 

 

Nybygg innenfor byggeområdene skal i størrelse og proporsjoner underordnes den 

bevaringsverdige bebyggelsen i området, spesielt Vesterveien 134 vest for 

planområdet. 

 

Nybygg skal ha symmetriske saltak med en takvinkel på mellom 38 og 45 grader. 

Taket kan evt. trekkes ned på den ene siden. Arker og mindre utbygg kan ha slakere 

takvinkel. Det skal benyttes tradisjonelle materialer, stein, tre og tegltakstein, samt 

tradisjonelt formspråk og dimensjoner som samsvarer med det eksisterende.  Som 

hovedregel tillates ikke store glassflater. 

 

Nye uthus skal ha en utforming og materialbruk som underordner seg 

hovedbebyggelsen.  Nye murer skal oppføres i tradisjonell utførelse, henholdsvis 

tørrmurt stein, eventuelt med fuging. 

 

3.2 p_B1 er regulert til område for næring – bevertning. Bebyggelsens første etasje skal 

benyttes til servering. Øvrige etasjer kan benyttes til samme formål eller annen 

næringsvirksomhet i form av overnatting. 

 

3.3 p_B2 er regulert til område for næring – bevertning. 

 

3.4 p_S1 er regulert til småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Her 

tillates anlagt flytebrygger og bølgebrytere med til sammen inntil 120 båtplasser. Her 

tillates oppført vaktbu med maksimalt BYA 15 m2 innenfor byggegrenser, samt øvrige 

fasiliteter tilknyttet småbåthavn. Bryggeanlegg skal utføres som flytebrygger. 

 

4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

4.1 p_V1. Privat atkomstvei. Felles for småbåthavn, næringsområder og eksisterende 

eiendommer med adresse Vesterveien 124, 130 og 134. 

 

4.2 o_V1. Offentlig veiareal i forbindelse med kryss. 

 

4.3 o_F1 er regulert til offentlig fortau. 

 



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

sikttrekant på 3 m x 20 m. Innenfor sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke 

være høyere enn 0,5 m over kjørebanen for primærveien. Det må etableres 

stikkrenne gjennom hver avkjørsel, min. dim. 300 mm. 

 

4.5 o_A1 – o_A3, p_A1 er regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg. Områdene skal 

benyttes til overvannshåndtering, siktsoner, snøopplag m.v. Områdene skal tildekkes 

med stedlige masser. 

 

4.6 0_AG1, p_AG1 – p_AG4 er regulert til annen veggrunn – grøntanlegg. Områdene skal 

benyttes til overvannshåndtering, siktsoner, snøopplag m.v. Områdene skal tildekkes 

med stedlige masser. 

 

4.7 p_P1 – p_P4 er regulert til felles områder for parkeringsplasser. Områdene skal 

nyttes til parkering for småbåthavn og næringsområder. Områdene tillates ikke 

benyttet til lagring. p_P1 og p_P2 skal ha fiberduk og grusdekke for å muliggjøre 

tilbakeføring til jordbruksareal. Det skal til enhver tid være en parkeringsdekning for 

småbåthavn på minst 25% av antall etablerte båtplasser. 

 

5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 
 

5.1 p_L1 – p_L3 er regulert til privat område for landbruk. 

 

5.2 P_L/N1 er kombinert landbruks- og næringsområde. I tillegg til direkte 

landbruksrelaterte tiltak kan det etableres næringsvirksomhet i form av verksteddrift, 

lager og overnatting. Spesielt støyende virksomhet er ikke tillatt. For utforming av 

bygninger gjelder punkt 3.1 i reguleringsbestemmelsene. 

 

5.3 P_L/N2 er kombinert landbruks- og næringsområde. I tillegg til direkte 

landbruksrelaterte tiltak kan det etableres næringsvirksomhet i form av servering. 

Bygninger skal utformes som tradisjonelle veksthus med hoveddel av fasader og tak i 

glass, takvinkel mellom 35 og 45 grader. 

 

 

6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE 

STRANDSONE 

 

6.1 o_F1 er regulert til område for område for friluftsområde i sjø / vassdrag. Vanlig 

ferdsel er tillatt. 

 

6.2 o_B1 er regulert til badeområde i sjø / vassdrag. 

 

6.3 p_K1 er regulert til kombinert område i sjø / vassdrag. Området skal benyttes til 

ferdsel, båtutleie, og næringsvirksomhet i form av detaljhandel / servering, samt 

sjøadkomst til område p_B1. Det tillates anlagt adkomstbrygge for adkomst til 

næringsområder (bevertning). Det skal ikke etableres permanente båtplasser. Det 

skal kun være aktivitet i tidsrommet mellom kl. 8 og 23. Bryggeanlegg skal utføres 

som flytebrygger. 



 
7 HENSYNSSONER 
 

7.1 H140_1 er regulert til hensynssone frisiktsone ved vei. Innenfor frisiktsonen skal 

terrenget være slik at det ikke på noe sted blir høyere enn 0,5 m over tilstøtende 

vegers nivå. Beplantning i frisiktsonen tillates såfremt denne ikke blir høyere enn 0,5 

m over tilstøtende veiers nivå. Områdene tillates ikke benyttet til parkering /lagring 

(også snøopplag). 

 

7.2 H220_1. Støysone – gul sone. Ved etablering av tiltak for overnatting skal innvendig 

støy være innenfor følgende grenseverdier: 

 

Døgnekvivalentnivå:    Lp,A,24h    = 30 dB 

Maksimalnivå i soverom på natt, kl 23-07: Lp,AF,max = 45 dB 

 

7.3 H570_1. Hensynssone bevaringsverdig kulturmiljø, allé. Eksisterende trær skal 

bevares.  

 

7.4 H579_2. Hensynssone bevaringsverdig kulturmiljø, «Kjærlighetsstien». Det kan 

etableres gruset sti, bro og murer i naturstein. 

 

8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

8.1 Det skal til enhver tid være opparbeidet parkeringsplasser som tilsvarer minst 25% av 

antall båtplasser. 
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