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FORMÅL 
 
Planområdet er inndelt i følgende formål jfr Pbl § 12: 
 
Bebyggelse og anlegg (§12-5 nr.1) 

- Frittliggende småhusbebyggelse 
- Konsentrert småhusbebyggelse 
- Blokkbebyggelse 
- Offentlig eller privat tjenesteyting 
- Industri 
- Energianlegg 
- Avløpsanlegg 
- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 
- Lekeplass 
- Bolig/forretning 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 nr.2) 

- Kjøreveg 
- Fortau 
- Gang- og sykkelveg 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg 
- Kollektivholdeplass 
- Telekommunikasjonsnett 

 
Grønnstruktur (§12-5 nr.3) 

- Turveg 
- Friområde 

 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) (§12-5 nr.5) 

- Jordbruk 
- Naturformål 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag (§12-5 nr.6) 

- Småbåthavn 
- Friluftsområde i sjø og vassdrag 
- Badeområde 

 
Hensynssoner (§12-6) 

- Faresone – Flomfare 
- Faresone – Høyspenningsanlegg 
- Sikringssone – Frisikt 
- Hensyn friluftsliv 
- Hensyn kulturminner 
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1 GENERELLE BESTEMMELSER 
 
Nødvendige sikringsarbeid skal utføres i takt med utbygging og anleggsarbeid innenfor 
reguleringsområdet. 
 
For all bebyggelse skal overkant dekke 1. plan være minimum C=194,5. 
 
All ny bebyggelse skal tilrettelegges etter prinsipper om universell utforming. 
 
 
2 BEBYGGELSE OG ANLEGG (§12-5 nr.1) 
 
2.1 Frittliggende småhusbebyggelse BFS1-14 
I feltene kan det på hver tomt oppføres en enebolig med en boenhet med tilhørende anlegg 
 
Tomtene kan bebygges med inntil 25 % prosent bebygd areal (%BYA). 
 
Bygninger kan ha mønehøyde inntil 8 meter og gesimshøyde inntil 5 meter over innvendig gulv 1. 
plan. 
 
Det skal etableres minimum 2 oppstillingsplasser for bil på hver tomt. Eventuell garasje/carport regnes 
som en plass. 
 
Det kan oppføres 1 garasje på inntil 36 m2 BRA pr. boenhet. 
 
Garasje kan plasseres utenfor byggegrensen, men garasje vinkelrett på vei skal plasseres min. 5 m 
fra formålsgrensen. Garasje parallelt med vei kan plasseres 1 m fra formålsgrense.  
 
Eventuell garasje/carport skal tilpasses boligen på tomten med tanke på plassering, høydesetting, 
utforming og materialvalg. 
 
Takvinkel på bygninger skal være mellom 25 og 35 grader. 
 
Alle bygninger skal plasseres inn og ned i terrenget og tilpasses tilstøtende terreng. 
 
Det skal benyttes takstein som dekke for tak på boliger, garasjer og carporter. 
 
Det tillates 1 avkjørsel pr eiendom med maksimal bredde = 7,0 meter. 
 
2.2 Konsentrert småhusbebyggelse BKS1 
I feltet kan det oppføres inntil 5 boenheter i rekke og/eller kjede, tomannsboliger eller eneboliger. 
 
Feltet kan bebygges med inntil 25 % prosent bebygd areal (%BYA). 
 
Bygninger kan ha mønehøyde inntil 8 meter og gesimshøyde inntil 5 meter over innvendig gulv 1. 
plan. 
 
Det skal etableres minimum 2 oppstillingsplasser for bil for hver boenhet. Eventuell garasje/carport 
regnes som en plass 
 
Eventuell garasje/carport skal tilpasses bebyggelsen i feltet med tanke på plassering, høydesetting, 
utforming og materialvalg. 
 
Takvinkel på bygninger skal være mellom 25 og 35 grader. 
 
Alle bygninger skal plasseres inn og ned i terrenget og tilpasses tilstøtende terreng. 
 
Det skal benyttes takstein som dekke for tak på boliger, garasjer og carporter. 
 
Det tillates 1 avkjørsel pr eiendom med maksimal bredde = 7,0 meter. 
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2.3 Blokkbebyggelse BFB1 
 
I feltet kan det oppføres blokkbebyggelse med inntil 5 boenheter 
 
Feltet kan bebygges med inntil 30 % prosent bebygd areal (%BYA). 
 
Bygninger kan ha gesimshøyde inntil C=198 og mønehøyde inntil C=202. 
 
Det skal for hver boenhet etableres minimum 2 oppstillingsplasser for bil i feltet. 
 
Det skal benyttes takstein som dekke for tak. 
 
2.4 Blokkbebyggelse BFB2 
 
I feltet kan det oppføres blokkbebyggelse med inntil 8 boenheter 
 
Feltet kan bebygges med inntil 30 % prosent bebygd areal (%BYA). 
 
Bygninger kan ha gesimshøyde inntil C=198 og mønehøyde inntil C=202. 
 
Det skal for hver boenhet etableres minimum 2 oppstillingsplasser for bil i feltet. 
 
Det skal benyttes takstein som dekke for tak. 
 
2.5 Offentlig/privat tjenesteyting 
Området skal benyttes til skole og barnehage. 
 
2.6 Industri 
Innenfor området BI1 kan det oppføres bygninger for lett industri. 
Brann- og eksplosjonsfarlig industri/lager tillates ikke. 
Den ubebygde delen av eiendommen tillates ikke benyttet til utendørs lagring. 
 
Før tiltak tillates skal det foreligge støydokumentasjon som dokumenterer at tiltaket er i tråd med 
Retningslinjer for behandling av støy i arealplaner (T-1442). 
 
2.7 Energianlegg 
Det tillates minikraftverk i området. 
 
2.8 Avløpsanlegg 
Området er avsatt til offentlig bygning, pumpestasjon. Innenfor området kan pumpestasjon 
oppgraderes og utvides etter behov. 
 
2.9 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag 
Området skal benyttes til småbåtanlegg og installasjoner i tilknytning til tilstøtende småbåtanlegg i 
vann. 
 
2.10 Lekeplass 
Området er avsatt til lekeplass. Området kan tilrettelegges for lek ved etablering av sandkasser og 
andre lekeapparat. 
 
2.11 Bolig/forretning 
Forretninger skal lokaliseres i 1. etasje mot gate. Øvrige etasjer forbeholdes boligformål. 
 
Feltet kan bebygges med inntil 25 % prosent bebygd areal (%BYA). 
 
Bygninger kan ha mønehøyde inntil 8 meter over innvendig gulv 1. plan. 
 
Det skal etableres minimum 2 oppstillingsplasser for bil for hver boenhet og 2 parkeringsplasser pr. 
100 m2 forretningsareal. 
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3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§12-5, pkt. 2) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med 
gjeldende kommunal veinormal. 
 
Alle veier i planen er offentlige bortsett fra stikkvei til BFB1 og BFB2. 
 
 
4 GRØNNSTRUKTUR (§12-5, pkt. 3) 
 
4.1 Turveg 
I området skal det etableres turveg med 2 meters bredde og maks stigning 1:20. Feltet skal være 
offentlig, jf. pbl § 12-7 nr. 14. 
 
4.2 Friområde 
Skjæring/fylling for turvei o_GT1 tillates etablert i tilstøtende friområder. 
 
Nordre del av område o_GF1 skal benyttes til akebakke og søndre del skal benyttes til badeplasser. 
 
Innenfor formålet kan det tillates bygninger, terrengarrondering og andre tiltak som fremmer bruken av 
områdene. 
 
5 LANDBRUKS-, NATUR, OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT (§12-5 nr. 5) 
 
5.1 Jordbruk 
Området skal benyttes til jordbruk, og Jordloven § 9 og § 12 skal gjelde. 
 
5.2 Naturformål 
Trær og annen vegetasjon skal bevares. Det tillates etablert støyskjerming i form av jordvoller i 
området rundt BI1. Vollene skal ha en form som tilpasser seg omkringliggende landskap og beplantes. 
 
Stier i området kan vedlikeholdes og hensiktsmessige utbedringer kan utføres. 
 
6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (§12-5 nr. 6) 
 
6.1 Småbåthavn 
Området skal benyttes til småbåtanlegg. 
 
6.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag 
Området er avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag. 
 
6.3 Badeområde 
Generell vedlikehold av badeområdet ved klipping av gress og påfylling av sand på stranda tillates. 
 
 
7 HENSYNSSONER (§12-6) 
 
7.1 Faresone – flomfare 
Nye tiltak innenfor sonen skal etableres med sikring mot 200 års flom. 
 
7.2 Faresone – høyspenningsanlegg 
Det tillates ikke bebyggelse innenfor faresonen 
 
7.3 Sikringssone – frisikt 
Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0.5m over tilstøtende 
veiers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå 
 
7.4 Hensyn friluftsliv 
Friluftsliv er førende bruk i området. Store uttak av skog tillates ikke innenfor området. 
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7.5 Hensyn kulturminner 
Området har spor etter gammel bro, dam, styringsmurer og skysstasjon og serveringssted. 
Kulturlandskapet skal bevares og tiltak som endrer dette tillates ikke. 
 
 
8 REKKEFØLGEKRAV 
 
8.1 Gang- og sykkelvei 
Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse innenfor planområdet skal gang- og sykkelveg være 
opparbeidet som vist i plankartet. 
 
8.2 BFS14 
Før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse i feltet skal tilliggende vendehammer være 
opparbeidet i samsvar med plankartet, og offentlige vann- og avløpsanlegg være ført frem til feltet. Det 
skal foreligge støydokumentasjon som dokumenterer at tiltak er i tråd med Retningslinjer for 
behandling av støy i arealplaner (T-1442). 


