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Plan: Detaljregulering Nord- Nesje hyttefelt 

 

§ 1 Felles bestemmelser 

Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifi-
sert. 

§ 1.1 Plantype, planens formål og avgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart sist revidert 
22.03.2016. 

Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-3 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for adkomstveger til hyttetom-
tene og etablering av naustområde med båtopptrekk. 

§ 1.2 Plankrav 

Ved byggesøknad for hele området (veg og parkering) skal 
det legges ved situasjonsplan i egnet målestokk. Planen skal vise lengdeprofil 
og tverrsnitt for planlagt tiltak (terrengprofil). 
 
Ved byggesøknad for den enkelte tomt skal det legges ved en situasjonsplan i 
målestokk 1:500. Vedlagt søknad om oppføring av nye bygg skal tegninger 
vise et typisk tverrsnitt av tomta i to retninger, plassering av bygninger med  
kotehøgde for ferdig gulv, møneretning, parkeringsplasser eventuelle støtte- 
murer, uteoppholdsareal og avkjøring. 

§ 1.3 Universell utforming 

Prinsippet for universell utforming og tilgjengelighet, jf. gjeldende byggeforskrif-
ter, skal legges til grunn innenfor reguleringsformålene ved utforming av byg-
ninger, adkomst, parkeringsplasser o.l. der dette er hensiktsmessig. 

§ 1.4 Støy 

a. For planområdet skal det sikres at støynivået ligger innenfor grensene gitt i 
lov og retningslinjer. Dette skal sikres ved at grenseverdiene overholdes spe-
sielt for uteareal. Oppfylling av kravene må dokumenteres. 

b. Støyskjermingstiltak skal inneholde en estetisk vurdering av forholdet til om-
givelse vedrørende omfang, materialbruk og fargevalg. 
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§ 1.5 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kultur-
minner, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på 5 meter. Melding om funn skal straks sendes fylkeskom-
munens kulturavdeling, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.  

§ 1.6 Parkering 

Innenfor reguleringsområdet skal antall biloppstillingsplasser 
beregnes på følgende måte: 2 parkeringsplasser pr. tomt. Det 
beregnes 18m² pr parkeringsplass. 

§ 2 Formål med detaljreguleringen 

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-
5: 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

- Frittliggende fritidsbebyggelse (FF1-FF9) 
- Energianlegg (TRAFO_1 og TRAFO_2) 
- Avløpsanlegg (p_AVLØP) 
- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (BÅTOPP-

TREKK) 
- Naust (NAUST) 

 

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

- Veg (f_Veg1, f_Veg2,p_Veg1-p_Veg3, e_Veg1) 
- Annen veggrunn – teknisk infrastruktur  

- Parkeringsplasser (f_P1, f_P2) 

 

Landbruks-, natur og friluftsformål (PBL § 12-5 nr. 5) 

- Friluftsområder (FRI_1-FRI_6) 

§ 3 Hensynssoner 

Innenfor planområdet er følgende hensynssoner innført, jf. Plan- og bygningslo-
vens (PBL) §§ 12-6 og 11-8: 

Sone med særlige hensyn (PBL § 11-8 c) 

- Bevaring kulturmiljø (H570_) 
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- Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_) 

§ 4 Bebyggelse og anlegg 

§ 4.1 Arealene FF1-FF9 skal nyttes til frittliggende fritidsbebyggelse med tilhørende 
uthus og anneks. 

§ 4.2 Utnyttingsgrad innenfor FF1-FF9 inkludert biloppstillingsplasser, uthus og an-
neks: %-BYA=20 %. 

§ 4.3 Innenfor FF1-FF9 er maksimalt tillatt mønehøyde 6 meter over gjennomsnittlig 
planert terrengnivå og maksimalt tillatt gesimshøyde 5 meter over gjennomsnitt-
lig planert terrengnivå. 

§ 4.4 Innenfor FF1-FF9 kan det bygges fritidsboliger og uthus/anneks med saltak eller 
flatt tak. Maksimalt tillatt takvinkel er 35 grader. 

§ 4.5 Innenfor arealet avsatt til energianlegg, TRAFO_1 og TRAFO_2, er det tillatt 
med tiltak knyttet til el- anlegg slik som trafobygg, nettstasjon o.l. 

§ 4.6 Innenfor arealet avsatt til privat avløpsanlegg, p_AVLØP, er det tillatt med tiltak 
knyttet til avløpssystemer slik som septiktank, slamavskiller, kumanlegg, pum-
pehus etc. 

§ 4.7 Arealet BÅTOPPTREKK skal benyttes til båtopptrekk. På dette arealet er det til-
latt med tiltak knyttet til båtopptrekk slik som anleggelse av båtstø, mindre be-
tongkonstruksjoner i forbindelse med båtstø, osv. 

§ 4.8 Arealet avsatt til NAUST skal ikke benyttes til varig opphold. Naust skal ter-
rengtilpasses og skal i størrelse, form, materialbruk og farge harmonere med 
bygde og naturgitte omgivelser. 

§ 4.9 Det kan bygges maksimalt 12 naust innenfor arealet NAUST. Naustene skal fø-
res opp i sammenbygde rekker a 3 naust. Maks m² BYA pr naust skal ikke over-
stige 40m².  
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§ 4.10 Maksimalt tillatt mønehøyde for naustene er 6 meter målt fra dørstokk hoveddør 
mot nord. 

§ 4.11 Naust skal bygges med saltak. Maksimalt tillatt takvinkel er 40 grader. 

§ 4.12 På arealene FF1-FF9, TRAFO, p_AVLØP, BÅTOPPTREKK og NAUST skal det 
være lokal overvannshåndtering med drenering til terreng. 

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 5.1 
f_Veg1,f_Veg2,p_Veg1-p_Veg3 og e_Veg1 er avsatt til veg.  

f_ Veg1 er felles veg for grunneierne innenfor planområdet, samt sagbruket 
og tilstøtende hytteeiendommer og nausttomter i nærheten. 

f_Veg2 er felles veg for grunneierne innenfor planområdet. 

p_Veg1, p_Veg2 og p_Veg3 er private avkjørsler inn til henholdsvis hytte-
tomtene 113/22, 113/51 og 113/53. 

e_Veg1 er eksisterende privat veg.  

§ 5.2 
Vegene bygges som vist i plankartet. 

§ 5.3 
Arealene avsatt til annen veggrunn- tekniske anlegg kan benyttes til grøft, 
skjæring, fylling, snølagringsplass og tekniske anlegg slik som VA- ledninger, 
overvannsledninger og kommunikasjonskabler. I tillegg kan det på disse are-
alene bygges/anlegges skjermingstiltak som støyskjerm/støyvoll/beplantning 
som avbøtende tiltak mot tilstøtende eiendommer. 

§ 5.4 
Formålsgrensen for veg/annen veggrunn er yttergrense veggrunn. Ytterligere 
behov for areal til skjæring og fylling legges til tilgrensende tomtegrunn. 

§ 5.5 
Overflatevann fra felles veg skal føres til bekk/sjø. 

§ 5.6 
f_P1 og f_P2 er avsatt til felles parkeringsplass og gjesteparkering for hyttefeltet. 
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§ 6 Landbruks-, natur og friluftsformål 

§ 6.1 Arealet FRI_1-FRI_6 er avsatt til friluftsformål. Arealet skal være tilgjengelig for 
allmennheten. 

§ 6.2 Det er ikke tillatt med byggetiltak innenfor dette arealet. Installasjoner til vann, 
avløp, strøm o.l kan imidlertid legges i dette arealet dersom dette ikke er til hin-
der for bruken av arealet til friluftformål. 

§ 7 Hensynssoner 

§7.1 H570_ er avsatt til hensynssone, bevaring av kulturmiljø. Hensynssona skal 
fungere som en buffer for de automatisk freda kulturminna. 

Det er ikke tillat å gjøre inngrep i denne sona uten at dette er klarert med regio-
nal kulturminnemyndighet. Naturlig vegetasjon skal ivaretas. 

§ 7.2 H730_ er båndlagt etter kulturminneloven (KML) § 6 som sikringssone for auto-
matisk freda kulturminne.  

Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave 
ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme kultur-
minnet eller framkalle fare for at dette kan skje (jf. KML § 3). 

§ 9 Rekkefølgebestemmelser 

§ 9.1 Før det gis igangsettingstillatelse for bygging av veger og parkeringsplasser 
skal plassering av eksisterende vann- og avløpsledninger og el- kabler doku-
menteres. Disse ledningene skal eventuelt sikres eller flyttes slik at de ikke tar 
skade ved anleggelsen av vegene/parkeringsplassene. 

 


