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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL 
REGULERINGSPLAN 

 
HYLSFJORDEN SMÅBÅTHAMN planid 201902 

 
DRARVIK – SULDAL KOMMUNE 

 
DRARVIK, Gnr 81, Bnr 1 

 
§ 0 PLANBEGRENSNING, PLANTYPE, REGULERINGSFORMÅL  
 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av småbåthavn med 
tilhørende strandsone og adkomstvei.  
 
Det regulerte området er som vist på plankartet. Det har PlanID 201902 HYLSFJORDEN 
SMÅBÅTHAMN og er datert 22.03.2019. Disse bestemmelsene utgjør sammen med plankart 
datert 22.03.2019 reguleringsplan for området.  
Innenfor planområdet ligger en del av Reguleringsplan 060614 DRARVIKNESET og et areal 
i sjø utenfor eiendommen 81/1 DRARVIK.  
Planen erstatter en del av Reguleringsplan 060614 DRARVIKNESET fra 2006.  
Planen er en Reguleringsplan etter Pbl. §12-1. 
  
Innenfor planområdet er det regulert til følgende formål:  
 
Pbl § 12-5.1 Bebyggelse og anlegg  

� Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BBS)  (SOSI 1588)  
� Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB)      (SOSI 1587)  
� Renovasjon (BRE)         (SOSI 1550)  
�  

Pbl § 12-5.2 Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur  
� Vei (SV)          (SOSI 2010)  
� Parkering (SPA)         (SOSI 2080)  

 
 
Pbl § 12-5.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilh. strandsone  

� Byggeområde for småbåthavn mm. (VS)      (SOSI 6230)  
 
 
§ 1 FELLESBESTEMMELSER 
  
1.1 Arkitektur / estetikk  
Alle tiltak som omfattes av Plan og Bygningsloven skal når det gjelder volum, materialbruk, 
farger o.l. utformes på en slik måte at byggetiltaket får en god arkitektonisk og estetisk 
utforming.  
Alle søknader som gjelder ny bebyggelse og nye anlegg på land og i sjø skal forelegges  
kulturminnemyndighet til uttalelse før det gis tillatelse til tiltak. 
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Tiltak som berører havne- og farvannsloven skal godkjennes av rette myndighet.  
 
 
1.2 Universell utforming  
Det skal legges til rette for god tilgjengelighet etter prinsippet om universell utforming for 
adkomsten til båthavna.  
 
1.3 Tekniske anlegg  
Ved oppankring av betongflyter legges det nødvendige anker ut på fjorden. Betongflyter 
fortøyes ellers i fjell.  
Prosjektering og dimensjonering av småbåthavna skal gjøres slik at den tåler påregnelig 
påvirkning fra vind og bølger.  
 
1.4 Meldeplikt  
Om det viser seg under arbeidets gang at det kan virke inn på et automatisk fredet  
kulturminne skal Rogaland fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den utstrekning 
det kan berøre kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest 
innen 3 uker – om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når 
særlige grunner tilsier det (jrfr. Kulturminneloven§ 8 andre ledd). 
 
 
§ 2 BEBYGGELSE OG ANLEGG Pbl § 12-5.1  
PRIVAT SMÅBÅTHAVN I SJØ OG PÅ LAND. (BSB & BBS)  
 
2.1 Formål  
På området VS kan det opparbeides en småbåthavn der fritidsbåter kan ligge godt  
skjermet mot vind, bølger og isgang i Hylsfjorden. Havneanlegget anlegges med 
flytebrygger, utliggere og landgang.  
 
2.2. Tilkomst  
Innenfor formålet etableres det gangvei for tilkomst mellom strands og landgangen ut til 
betongflyteren for småbåtanlegget. Gangveien legges ut mot betongflyteren på fast fjell. 
Høyden og styrken på gangveien skal være tilstrekkelig til å kunne håndtere både stormflo 
og bølger.  
 
2.3. Kulturminner  
Ved funn av marine kulturminner under arbeidet med båthavnen skal arbeidet stoppes og 
Stavanger Maritime Museum kontaktes.  
 
2.4 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag, BSB  
3.5.1 Innenfor området kan det legges ut bølgebryter/betongflyter.  
 
2.5 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilh. strandsone, BBS  
3.6.1 Innenfor området kan det opparbeides adkomstvei samt kaianlegg for lasting og lossing av 

småbåter. 
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§ 3 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, Pbl § 12-5 nr. 2  
PRIVAT VEI (SV)  
 
3.1 Kjørevei, offentlig, SV  
Området avsatt til parkering avgrenser planområdet mot vest. Det er offentlig vei fram til 
kaiområdet.  
Gangveien til båthavnen skal etableres på kaiområdets østre side.  
Siktlinjer o.l. mellom gangveien til båthavnen og offentlig vei skal tilfredsstille kravene til 
Statens Vegvesen.  
 
3.2 Vei, privat, adkomstvei, SV  
Gangveien til båthavnen skal opparbeides i hht. plankartet og anlegges skånsomt og 
tilpasset eksisterende terreng. Veien er privat.  
 
3.3 Parkering, SPA  
Parkering skal skje på areal regulert til dette formål i reguleringsplan for Hylsfjorden 
småbåthamn. Parkeringsarealet er privat.  
 
3.4 Renovasjonsanlegg BRE  
I forbindelse med kai og parkeringsareal etableres det renovasjonspunkt for avfall og 
spesialavfall i hht. forurensningslovens § 7 plikt til å unngå forurensning  
 
3.5 Gjesteplasser  
5% av etablerte båtplasser skal være gjesteplasser  
 
 
§ 4 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG M. TILHØRENDE 
STRANDSONE Pbl § 12-5 nr. 6 (VS)  
 
4.1 Småbåthamn, VS  
4.1.1 Innenfor området kan det legges ut flytebrygge/ utliggere i forbindelse med BSB. 
  
4.1.2 Småbåtanlegget må planlegges og utføres på tilfredsstillende måte for å tåle  
påkjenning fra bølger, vind, isgang og forbipasserende båttrafikk.  
 
4.1.3 Områdene er private. 
 
  
§5 Rekkefølgekrav  
Endelig utforming av bryggeanlegg innenfor området skal godkjennes av kommunen ved 

byggesøknad. 

 

 


