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Disse reguleringsbestemmelsene gjelder i området innenfor reguleringsgrensene på plankartet. 
 
Området reguleres til følgende formål: 

1. Bebyggelse og anlegg  
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
3. Landbruks-, natur- og friluftsområder 
4. Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 
 
 
1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

 
Byggeområder for fritidsbebyggelse 

1.1 I områdene kan det bygges inntil 18 nye hytter. 
 
1.2 Hver hytte tillates oppført med BRA inntil 90 m2 som én enhet. Plassering av hyttene er 

ikke detaljregulert, men illustrert på plankartet.  
I tillegg kan det oppføres bod i én etasje med grunnflate inntil 15 m2. Denne skal fortrinnsvis 
være under samme takflate som tilhørende hytte, men kan vurderes frittliggende dersom den 
inngår som element i en god arkitektonisk utforming. 

 Hyttene skal være i én etasje med mulighet for hems. 
For hver hytte kan det tillates oppføring av terrasse på inntil 30 m2. Terrasse kan 
overbygges med inntil 2,5 m uten at det overbygde arealet inngår ved beregning av BRA. 
Grunnmuren skal ikke noe sted være høgere enn 1 meter. Det er ikke tillatt med åpne rom 
mellom bygg og terreng.  
Ved byggesøknad skal det dokumenterast at det ligg føre høve til plassering av båt, enten 
innan planområdet eller i nærleiken. 
Det kan etter søknad oppføres garasje/vedbod på inntil 56 m2 på gnr 113/36. 

 
1.3 Ved fradeling/oppmåling av hyttetomter tillates noe justering av regulerte områdegrenser 

for bedre tilpasning til terrengformasjoner.  
 
1.4 Kommunen skal påse at bebyggelsen får en god form og materialbruk, og at bygninger i 

samme gruppe får en harmonisk utforming. Fasademateriale skal være tre eller naturstein. 
Hyttene skal ha farger som glir naturlig inn i landskapet. 

 
1.5 Kommunen fastsetter endelig plassering og høgde for hyttene. 
 Hyttene skal plasseres slik at skjemmende fjellsprengning i størst mulig grad unngås.  



  
1.6 Det tillates plassering i minste avstand 2,0 meter fra grense mot friluftsområde. 
 
1.7 Ubebygd areal skal gis en tiltalende behandling som del av naturområdet. 
 
1.8 Det tillates ikke inngjerding av hyttetomter. 
 
1.9 Ved oppføring av hytte skal det opparbeides min. 2 parkeringsplasser på egen tomt eller i 

fellesanlegg.  
 
1.10 Hyttene skal tilknyttes vannforsyningsanlegg godkjent av Mattilsynet. Det må oppnås 

utslippstillatelse for avløp fra hyttene. Legging av ledninger må utføres slik at 
terrenginngrepene blir minst mulig.  

 
1.11 Framføring av strøm til hyttene skal skje via jordkabel. 
 
1.12. Det skal i byggesøknad gjøres greie for hvordan tiltaket ivaretar hensynet til klima og miljø. 
 
 
2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
 
2.1 Innregulerte felles veger og parkeringsplasser er felles for hyttefeltet på gnr 113/14 og 

113/8,15 og skal vedlikeholdes av brukerne i fellesskap. Det tillates mindre justeringer av 
vegtracéer for optimal innpasning i terrenget. Vegen gjennom hyttefelet i nord skal holde 
vegklasse 3. 

 
 
3. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER 
 
3.1 Det tillates ikke oppføring av bygninger/anlegg i friluftsområdene med unntak av trafo, 
 pumpestasjon samt konstruksjoner/anlegg som øker områdets anvendelse til 
 friluftsformål. 
 
3.2 Friluftsområdene skal holdes i god orden og hevd. 
 
 
4. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
 
4.1 Privat anlegg for småbåter opparbeides i samsvar med planer som på forhånd er godkjent 

av kommunen. Etter samlet plan kan det oppføres boder til felles bruk for sjørettet utstyr 
og virksomhet slik det er illustrert på plankartet. 

 
4.2 Naust skal ha maksimal grunnflate på 30 m2, inntil 5 m mønehøgde og saltak med 
 takvinkel mellom 33º og 45º. Bestemmelsene i 1.4 og 1.5 gjelder tilsvarande. 
 
4.3 Tiltak i sjøen skal også godkjennes etter bestemmelsene i havne- og farvannsloven. 
 
 



5. HENSYNSSONER 
 
5.1 Innenfor regulert fareområde til høgspentlinje må ikke utføres noen form for tiltak uten 

etter avtale med linjeeier. 
 
5.2 I  frisiktsoner skal det være fri sikt i en høgde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. 
 
5.3 Det er ikke tillatt å foreta noen form for fysiske inngrep innenfor området avsatt til 

”Hensynssone, kulturminne”. Eventuelle tiltak innenfor området på på forhånd avklares 
med kulturminnemyndighetene, jfr. Lov om kulturminner §§3,8. Fortrinnsvis bør slike 
tiltak fremmes i form av reguleringsendring. 
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