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§ 1    

   GENERELT 

1.01 Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for endret avkjørsel til Krana, og 
boligformål.  
 

 
1.02 Planområdet er regulert til følgende arealformål: 
 

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

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, B1 – B2 

 Småbåtanlegg i sjø med tilhørende strandsone, S1 – S2 

 

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

 Kjøreveg, o_K1 – o_K2 

 Parkeringsplasser, P1 

 

1.03 Hensynssone i reguleringsplan  

Sikringssone (Pbl § 11-8, ledd nr A) 

 Bevaringssone (Pbl § 11-8) 
 Bevaring av kulturmiljø, H570_1 -H570_2 

 

 
§ 2 

 
FELLESBESTEMMELSER  

 
2.01   Krav til parkeringsdekning:  

 Frittliggende boligbebyggelse, B1-B2, skal ha minimum 2,0 parkeringsplasser og 
1,5 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet.  

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

for ny bebyggelse.  
 
 

§ 3 
 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

3.01  B1 og B2 er regulert til områder for frittliggende småhusbebyggelse. %BYA fremgår 
av plankartet. Byggegrensen sammenfaller med formålsgrensen der byggegrense 
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ikke fremkommer av plankartet. Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene 
som vist på plankartet. 

  
 
3.02 S1-S2 er regulert til småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.   
 
  S1-S2 er regulert til privat eierform. Innenfor område S1 tillates det etablert fast brygge 

langsmed land med utriggere. Innenfor område S2 tillates det etablert fast brygge 
langsmed land. Båter som fortøyes i området må ligge langsmed bryggen.  

 
 

§ 4 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
4.01 o_K1 – o_K2 er regulert til områder for offentlig kjøreveg.  
  
 
4.02 P1 er regulert til område for privat parkeringsplass.  
 

§ 5 

HENSYNSSONER  

5.01 H_570 1 (B2) 
Eksisterende bebyggelse innenfor område B2 tillates revet. Nye bygg skal ha 
symmetrisk saltak med en takvinkel på mellom 30 og 40 grader. Møneretning skal 
være 900 på bryggekant. Det skal benyttes tradisjonelle materialer som stein og tre, 
og enkeltkrum, brent, rød takstein, samt tradisjonelt formspråk og dimensjoner. 
Verandaer, balkonger og terrasser tillates ikke.   
Gamle brygger, fortøyningsbolter og andre minnesmerker skal bevares.  
Det skal ikke sprenges, fylles eller graves i strandsonen, verken i sjø eller på land.  
Nye brygger i områdene skal enten utføres med tørrmurt stein på tradisjonell måte, 
eller som trebrygger. Nye flytebrygger tillates ikke.  
  

 
5.02 H_570 2 (B1) 

Hagemurer- og gjerder tillates endret plassering, men muren må gjenoppbygges i 
naturstein, og gjerdet som tradisjonelt stakittgjerde. 
 
Eksisterende bygninger og bygde tiltak innenfor området tillates ikke revet eller 
fjernet.  
Innenfor området skal den antikvariske verdifulle bebyggelsen søkes bevart, og 
områdets særpregede miljø skal videreføres.  
 
Ved reparasjon og annen istandsetting må så lite som mulig av de gamle materialene 
skiftes ut.  
Ved utbedring og reparasjon av eksisterende bygninger, skal bygningenes karakter 
m.h.t. former, materialer, målestokk, proporsjoner, vindusinndeling, detaljer og annet, 
opprettholdes eller tilbakeføres til det opprinnelige. Yttervegger, tak, vinduer, dører og 
andre detaljer skal være tilsvarende eller tilpasses de originale.  
Tak skal tekkes med enkeltkrum, brent, rød teglstein, dersom ikke annet 
taktekkingsmateriale kan dokumenteres.  
Vinduer som skiftes ut skal utføres av tre med utadslående rammer med 
sidehengsling og fast midtpost.  
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Vinduene skal være enkle, koples eller ha innvendige varerammer. Alle typer vinduer 
skal utføres i synlig tre med kittfals i ytre ramme.  
Innadslående inngangsdører tillates ikke byttet ut med utadslående.  
Verandaer, balkonger og terrasser tillates ikke.  
Nye murer skal oppføres i tradisjonell utførelse, fortrinnsvis i tørrmurt stein, eventuelt 
med fuging.  
Ny bebyggelse skal i størrelse og proporsjoner tilpasses den bevaringsverdige 
bebyggelsen. Nye uthus og garasjer skal ha en utforming og materialbruk som 
underordner seg hovedbebyggelsen. Nybygg skal ha symmetriske saltak med en 
takvinkel på mellom 30 og 40 grader. Det skal benyttes tradisjonelle materialer, stein, 
tre og tegltakstein, samt tradisjonelt formspråk og dimensjoner.  
Verandaer, balkonger og terrasser tillates ikke. Store glassflater er ikke tillatt.  

 
 

§ 6 
 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
   
6.01 Krav til parkeringsdekning, jfr. § 2.01 skal til enhver tid være oppfylt før nye tiltak kan 

tas i bruk.  
 
 


