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Hvaler kommune        Vedtatt dato: 

         Dato for siste mindre endring: 

 

OMREGULERING AV DEL AV NORDERHAUG 
REGULERINGSPLAN  

Reguleringsbestemmelser til plankart i målestokk 1:1000, datert 24.01.2022. 

 

Plan-ID: 3011 150 

Saksnummer: 2021/2426 

Datert: 20.04.2022 

1. PLANENS HENSIKT 

Formålet med planen er å omregulere planområdet slik at planformålet samsvarer med eksisterende 

arealbruk, og for å sikre tilkomst til eksisterende VA-ledninger.   

2. AREALFORMÅL 

Området er regulert til følgende formål (PBL § 12-5): 

Vertikalnivå 2 (på grunnen) 

Nr.1  Bebyggelse og anlegg  

− Øvrige kommunaltekniske anlegg, offentlig, o_BKT1   (1560)   

− Småbåtanlegg i sjø og vassdrag, BSB     (1587) 

 

Nr. 2 Samferdsel og teknisk infrastruktur  

− Kjørevei, offentlig, o_SKV       (2011) 

− Parkering, offentlig, o_SPA       (2080) 

 

Nr. 3 Grønnstruktur  

− Naturområde, GN        (3020) 

 

Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  

− Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, V  (6001) 

 

Hensynssoner (PBL § 12-6): 

− Sikringssone – Andre sikringssoner (VA-anlegg), H190   (H190) 

 

Vertikalnivå 4 (på havbunnen) 

Nr. 1  Bebyggelse og anlegg PBL § 12-5, ledd nr. 1  

− Øvrige kommunaltekniske anlegg, offentlig, o_BKT2   (1560)   
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2. FELLESBESTEMMELSER  

Støy, luftkvalitet og lukt (PBL § 12-7, nr. 3) 

2.1 Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2021 eller nyere versjon), tabell 2 (permanente tiltak) og tabell 4 (midlertidige tiltak) 

skal legges til grunn for bebyggelse og anlegg innenfor planområdet. 

2.2 Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

(T-1520/2012 eller nyere versjon), tabell 1 skal legges til grunn for bebyggelse og anlegg 

innenfor planområdet.  

2.3 Dersom det blir dokumentert at vann- og avløpsanlegget bidrar til sjenerende lukt over 

anbefalte grenseverdier må det iverksettes nødvendige tiltak. 

 Kulturminner (PBL § 12-7, nr. 6) 

2.4 Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som 

ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses, jf. Lov om kulturminner. Melding skal snarest 

sendes kulturvernmyndighetene i Viken fylkeskommune slik at vernemyndighetene kan 

gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for 

dette. 

Turveier/stier (PBL § 12-7, nr. 1)  

2.5 Tilgjengeligheten til eksisterende turveier/stier skal opprettholdes. Eksisterende turvei mot 

vest fra o_SPA kan legges om der hvor den kommer i konflikt med parkeringsplassene.  

 

 Forbudsgrense mot sjø (PBL § 12-7, nr. 2) 

2.6 Forbudsgrense mot sjø fastsatt i kommuneplanens arealdel (2019) skal fortsatt gjelde for 

denne planen.  

2.7 Alle nødvendige suppleringer og oppgraderinger av kommunalteknisk anlegg i sjø er tillatt. 

3. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

Øvrige kommunaltekniske anlegg, BKT1-2 (PBL §12-7, nr. 1 og 14) 

3.1 o_BKT1 omfatter eksisterende offentlig kommunaltekniske anlegg og trafostasjon. Innenfor 

o_BKT1 tillattes det opprusting og vedlikehold av tekniske anlegg i og på grunnen knyttet til 

elforsyning, vannforsyning og avløp. Det tillates å oppføre bebyggelse og konstruksjoner som 

er nødvendig for drift og utvikling av elektrisitets-, vann- og avløpsnettet. Adkomstvei til det 

kommunaltekniske området kan stenges med bom. 

3.2 o_BKT2 omfatter offentlig kommunaltekniske anlegg på havbunnen. Innenfor o_BKT2 tillates 

det opprusting og vedlikehold av tekniske anlegg knyttet til vannforsyning og avløp.  

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag, BSB (PBL §12-7, nr. 1) 

3.3 Innenfor BSB skal eksisterende småbåtanlegg videreføres.  
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

Offentlig kjøreveg o_SKV (PBL §12-7, nr. 14) 

3.4 o_SKV skal benyttes til offentlig kjøreveg.   

Offentlig parkering o_SPA (PBL §12-7, nr. 1 og 14) 

3.5 o_SPA er offentlig. Innenfor o_SPA tillates det å etablere parkeringsplasser og 

oppstillingsplass/vendehammer for septikbil i tilknytning til det kommunaltekniske anlegget. 

Det tillates opprusting og vedlikehold av underliggende vann- og avløpsanlegg. 

Parkeringsplassen skal etableres med fast dekke. Det skal etableres minimum to HC-plasser.  

3.6 Det skal utarbeides en plan som viderefører intensjonen i vedlagt illustrasjonsplan til 

detaljreguleringsplanen (vedlegg A1). Planen skal godkjennes av Hvaler kommune før 

parkeringsarealet opparbeides og vise:  

• Plassering av parkeringsplasser, inkludert HC-plasser 

• Atkomst til parkeringsplassen  

• Plassering av oppstillingsplass/vendehammer for teknisk enhet 

• Eksisterende turveier/stier og omlagt sti jf. punkt 2.4  

• Terrengforhold med eksisterende og nye kotehøyder  

 

Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

Naturområde GN (PBL §12-7, nr. 2) 

3.7 Innenfor GN skal eksisterende turvei/sti opprettholdes. 

 

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

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone V (PBL §12-7, nr. 1) 

3.8 V omfatter sjøområde over kommunalteknisk anlegg.  

 

4. BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)  

Sikringssone - Andre sikringssoner (VA-anlegg) H190 (PBL §12-7, nr. 2, 4) 

4.1  H190 omfatter sikringssone for vann- og avløpsnett på havbunnen. Det er ikke tillatt med 

aktiviteter som kan føre til skade eller forringe vann- og avløpsnettet. Opplysnings- og 

forbudsskilt kan settes opp.  

 


