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§ 1    

   GENERELT 

 

1.01 Planområdet er regulert til følgende arealformål: 
 

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

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BF1 – BF5 

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BK1  

 Øvrige kommunaltekniske anlegg – pumpestasjon, PS1 

 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, S1 

 Lekeplass, f_L1 – f_L2 

 

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

 Kjøreveg, o_K1, K2 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_A1  

 Annen veggrunn – grøntareal, AG1 – AG3, o_AG4  

 Parkeringsplasser, P1 

 

Grønnstruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 3) 

 Grønnstruktur, G1 – G8 

 Turveg, T1  

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (Pbl § 12-5, ledd nr 6) 

 Ferdsel, F1 

 Badeområde, B1 

 

Hensynssoner i reguleringsplan (Pbl §§ 12-6 og 11-8) 
 Sikringssone (Pbl § 11-8, ledd nr C) 

- Bevaring av kulturmiljø, H570_1 – H570_2 
 

 

 

§ 2 
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FELLESBESTEMMELSER  

 
2.01  Planen viser tillatt arealbruk. Som grunnlag for utbygging innenfor byggeområdene 

skal det utarbeides situasjonsplan, typisk terrengsnitt samt plantegninger som skal 
følge søknadspliktige tiltak. Det skal påses at bebyggelsen får en god form og 
materialbehandling. Likeledes skal det på situasjonsplan fremgå at bebyggelsen har 
en god tilpasning til landskapet og terrenget. Situasjonsplanen skal vise hvordan 
tomten skal opparbeides og hvilke deler av tomten der naturlig terreng skal bevares. 

 
2.02 Transformatorstasjon kan settes opp innenfor området etter godkjenning fra 

kommunen. Stasjonen skal plasseres slik at stråling ikke overskrider Statens 
strålevern sitt anbefalte nivå. 

 
2.03 Det skal være minst 2 parkeringsplasser per boenhet inkl. evt. garasjeplass.  
 
2.04 Frittliggende garasje/carport kan plasseres utenfor byggegrensene, men ikke 

nærmere enn 1,0 m fra nabogrense og inntil 1,5 m fra formålsgrense mot kjøreveg 
dersom garasjen/carporten plasseres parallelt med kjørevegen. Garasje/carport som 
plasseres vinkelrett eller skrå på kjørevegen skal ligge minimum 5 m fra 
formålsgrense mot veg. 

 
 

§ 3 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

3.01  BF1 – BF5 er regulert til privat område for frittliggende småhusbebyggelse. Innenfor 
områdene BF1 – BF3 og BF5 skal det oppføres eneboliger. Innenfor området BF4 
kan det oppføres ene- eller tomannsbolig.  
 
Maksimalt tillatt bebygd areal per tomt innenfor områdene BF1 – BF3 og BF5 skal 
ikke overstige 200 m2 (BYA) inklusive parkering på terreng. 

 
Maksimalt tillatt bebygd areal innenfor området BF4 skal ikke overstige 200 m2 (BYA) 
eksklusive parkering på terreng dersom det bygges enebolig og 300 m2 (BYA) 
dersom det bygges tomannsbolig. 
 
Områdene BF1 – BF2 og BF5: 
Regulert tomtehøyde er påført plankartet for tomtene innenfor områdene BF1 – 
BF2 og BF5. Tomtehøydene vist i plankartet har en justeringsadgang på +/- 0,5 
m. 
 
Det tillates oppført boliger med gesimshøyde inntil 6,5 m over regulert tomtehøyde 
innenfor område BF1 og BF5 og boliger med gesimshøyde inntil 7,0 m over regulert 
tomtehøyde innenfor område BF2. Bebyggelsen skal oppføres med flatt tak (0-2○) 
eller pulttak (takvinkel inntil 10○).  
 
Det tillates oppført garasje/carport med flatt tak (0-2○) eller pulttak (takvinkel inntil 10○) 
med gesimshøyde inntil 4,0 m over regulert tomtehøyde. Frittstående garasjebygg 
skal ikke overstige 50 m2 BYA. 
 
Bygningene og alle detaljer på disse som vinduer, dører, vindski mv skal være i 
ubehandlet treverk eller beises/males i jordfarger i varianter innenfor brunt, grått eller 
rødt.  
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 Områdene BF3 – BF4: 

Det tillates oppført boliger med mønehøyde inntil 8,0 meter fra gjennomsnittlig 
terreng. 

 
Det tillates oppført garasje/carport med mønehøyde inntil 5,5 m fra gjennomsnittlig 
terreng. Frittstående garasjebygg skal ikke overstige 50 m2 BYA.  
 

3.02  BK1 er regulert til privat område for konsentrert småhusbebyggelse. Det tillates 
oppført 2- til 4-mannsboliger innenfor området.  

 
Maksimalt tillatt bebygd areal per boenhet skal ikke overstige 150 m2 (BYA) 
eksklusive parkering på terreng.  

 
Det tillates oppført bygninger med mønehøyde inntil 10,0 meter fra gjennomsnittlig 
terreng. 
 
Det tillates oppført garasjeanlegg/carport med mønehøyde inntil 4,5 m fra 
gjennomsnittlig terreng. 

 
3.03  PS1 er regulert til privat område for øvrige kommunaltekniske anlegg – pumpeanlegg.  
 
3.04 S1 er regulert til privat område for småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone. Det tillates etablert bryggeanlegg med inntil 26 båtplasser. Hver bolig 
innenfor reguleringsplan for Brennvika skal ha rett til 1 båtplass i område S1. 

   
  Det tillates ikke flytebrygger innenfor området. Bryggen skal anlegges langs land, og 

skal utføres i tre og/eller betong og skal tilpasses svabergets naturlige formasjon. 
Sprengning i svaberget tillates ikke. Fortøyning skal foregå direkte til bryggeanlegget 
ved montering av flytende jollebommer eller vipper som avgrensning mellom hver 
båtplass.  

 
3.05 f_L1 – f_L2 er regulert til felles områder for lekeplass. Lekeplassene er felles for alle 

tomtene i området. f_L1 skal opparbeides for ballspill. f_L2 skal opparbeides til 
lekeplass for små barn og minimum utstyres med tre lekeredskaper og en sittebenk. 
Lekeplassene skal sikres forsvarlig og om nødvendig gjerdes inn. Lekeplassene skal 
godkjennes av kommunen. 

 

§ 4 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
4.01  o_K1 er regulert til offentlig område for kjøreveg. K2 er regulert til privat kjørevei. 

Veihøyden på K2 kan justeres inntil 0,5 m lavere eller inntil 2,0 m høyere jf. regulerte 
høyder. Dette gjelder fra BK1 og nordover.  

 
4.02  Avkjørsler til de enkelte tomter er vist på plankartet med avkjørselspil for de tomter 

som har parkering på egen grunn. Krav til frisikt skal tilfredsstilles for hver avkjørsel. 
Krav til frisikt defineres av en sikttrekant på 3 m x 20 m. Innenfor sikttrekanten skal 
eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over kjørebanen for 
primærveien.  

 
4.03  o_A1 er regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg. Området er offentlig og skal 

benyttes til overvannshåndtering, siktsoner, snøopplag m.v.  
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4.04  AG1 –AG3 er regulert til annen veggrunn – grøntanlegg. AG1 – AG3 er private og 

skal benyttes til overvannshåndtering, siktsoner, snøopplag m.v. Områdene skal 
tildekkes med stedlige masser. o_AG4 er offentlig og skal nyttes til snøopplag. 

 
4.05  P1 er regulert til privat område for parkeringsplass. Parkeringsplassen skal være 

tilgjengelig for allmennheten.  
 

§ 5 

GRØNNSTRUKTUR  
 
 
5.01  G1 – G8 er regulert til private områder for grønnstruktur.  
 

Det tillates terrenginngrep i grønnstrukturområdene i forbindelse med veg-, 
parkerings- og tomteanlegg. Inngrepene skal skje skånsomt, og eventuelle skjæringer 
og fyllinger som vil gå inn i grønnstrukturområdene, skal jordslås med stedlige 
masser.  
 
Vegetasjonen innenfor områdene G1 - G7 skal i størst mulig grad bevares, dette 
gjelder spesielt innenfor områdene G5 og G7. Det tillates imidlertid begrenset 
tynningshogst og nødvendig landskapspleie. Tynningshogst innenfor områdene G5 
og G7 skal foregå skånsomt og helst vinterstid for å skåne undervegetasjon og 
jordsmonn.  
 
 

5.02  T1 er regulert til privat område for turveg. Området skal opparbeides til enkel sti. 
Gjennomgående kyststi skal skiltes. 

 
 

§ 6 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 
 
6.01  F1 er regulert til område for ferdsel i sjø. I området kan det ikke legges ut bøyer, 

moringer e.l andre anlegg/tiltak som medfører at allmenhetens fremkommelighet 
begrenses.  

 
 
6.02  Område B1 er regulert til privat badeområde og kan opparbeides med stupebrett og 

badetrapp. Badeplassen skal være tilgjengelig for allmennheten.  
 
 

§ 7 

HENSYNSSONE - BEVARINGSSONE 

 
7.01  H570_1 – H570_2 er regulert til områder for bevaring av kulturmiljø. Innenfor 

områdene skal steingjerder bevares. 
 
 

§8 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

8.01  Krav til parkeringsdekning, jf. pkt. 2.02 skal til enhver tid være oppfylt før boligenheter 
innenfor planområdet tillates tatt i bruk. 
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8.02  Lekeplass f_L2 skal opparbeides og ferdigstilles før første boenhet tillates tatt i bruk.  

Lekeplass f_L1 skal opparbeides og ferdigstilles før boenhet nr. 12 tillates tatt i bruk. 
 
8.03  Turvegen (T1) skal opparbeides, merkes og ferdigstilles seinest 6 måneder etter 

anleggsstart.  
 
8.04 Parkeringsplass (P1) og badeområde (B1) skal ferdigstilles samtidig med 

småbåtanlegget. 
 
 
 


