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BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2019-2031
Disse bestemmelsene og retningslinjene gjelder for områdene innenfor avgrensningen av
kommuneplanens arealdel som angitt på plankart datert 22.05.2019. Bestemmelsene er strukturert
etter kap. 11 i plan- og bygningsloven (PBL) på følgende måte:





Planens formål og rettsvirkning §§ 1 – 2
Bestemmelser og retningslinjer knyttet til hensynssoner § 3
Generelle og tematiske bestemmelser § 4
Bestemmelser knyttet til arealformål § 5

Bestemmelsene og plankartet er juridisk bindende. Der det er behov for å utdype innholdet i
bestemmelsene og sikre felles forståelse og praktisering av disse, er retningslinjer benyttet. Disse er i
seg selv ikke hjemmelsgrunnlag for vedtak. Retningslinjene følger etter den enkelte bestemmelse og
er skrevet i kursiv.
Der annet ikke er spesifisert skal alt areal beregnes i henhold til teknisk forskrift (TEK) og Norsk
Standard NS-3940 Areal og volumberegninger av bygninger.

§ 1 Formålet med planen (jf. PBL § 11-5)
Kommuneplanens arealdel skal være et verktøy for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel og
ivareta nasjonale og regionale mål for arealbruken. Den fastsetter framtidig arealbruk i kommunen,
og er et styringsverktøy for detaljplanlegging og byggesaksbehandling.

§ 2 Planens rettsvirkning (jf. PBL § 11-6)
§ 2.1 Planens virkeområde (jf. PBL § 11-6)
Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk i Hvaler kommune som vist i plankart datert
22.05.2019. Planen gir rammer for nye reguleringsplaner og er bindende for alle nye tiltak nevnt i
PBL § 1-6.

§ 2.2 Forholdet mellom kommuneplanen og eldre reguleringsplaner (jf. PBL § 1-5)
Kommuneplanen går ved eventuell motstrid foran eldre reguleringsplan eller planbestemmelse for
samme areal. Innenfor områdene angitt med hensynssone videreføring av reguleringsplan H910
gjelder likevel reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser foran kommuneplanens arealdel.
Retningslinje til § 2.2
i.
Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel etter PBL § 11-9 gjelder også
innenfor hensynssone H910 så fremt det ikke oppstår motstrid. Hvorvidt det er motstrid
eller ikke må bero på en konkret vurdering.
ii.

Øvrige reguleringsplaner gjelder så langt de er i samsvar med og utfyller tilsvarende
bestemmelser og intensjoner i kommuneplanens arealdel. Ved motstrid gjelder
kommuneplanens arealdel.

§ 2.3 Byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen (jf. PBL §§ 1-8 og 11-11 nr. 4)
Andre tiltak etter plan- og bygningsloven § 1-6 første ledd enn fasadeendringer og innløsning av
bebygd festetomt, kan ikke settes i verk innenfor 100-metersbeltet langs sjø avsatt i plankartet.
Forbudet mot tiltak gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanen eller i
gjeldende reguleringsplan, jf. PBL § 1-8 tredje ledd.
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Kommuneplanens arealdel fastsetter annen byggegrense i områder omfattet av reguleringsplan hvor
byggegrense mot sjø ikke er tegnet inn og i noen områder ved sjøen hvor det allerede er etablert
bebyggelse. Byggegrensen fremkommer i plankartet som forbudsgrense mot sjø.
Etablering av privat sandstrand/påfylling av sand regnes som et tiltak etter plan- og bygningslovens §
1-6 og tillates ikke, jf. PBL § 1-8.
Forbudet gjelder ikke oppføring av nødvendige bygg og mindre anlegg og opplag for landbruk og
fiske, jf. PBL § 11-11 nr. 4.
Retningslinjer til § 2.3
Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 skal ikke gis dersom hensynet bak bestemmelsen blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg skal fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Det
bør ikke dispenseres fra plan- og bygningsloven § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional
myndighet har uttalt seg negativt, jf. PBL § 19-2.
Dersom lovens vilkår for dispensasjon er oppfylt, kan det etter søknad vurderes å gis dispensasjon
for tiltak innenfor følgende rammer:
i.
All bebyggelse skal tilpasses naturlig terreng og utformes på en slik måte at den eksponeres
minst mulig.
ii.

Bebyggelsen skal ikke flyttes til en mer eksponert beliggenhet og skal ikke trekkes nærmere
sjøen. Kommunen kan angi hvilken retning en eventuell utvidelse skal skje.

iii.

Kommunen kan tillate opparbeidet uteplass, terrasse, veranda, utendørs gangareal og
trapper med samlet areal inntil 40 m2 tilknyttet boliger og fritidsboliger. Verandaer, terrasser
og uteplasser skal tilpasses naturlig eksisterende terreng og ligge lavest mulig.

iv.

Andre mindre tiltak til nytte for allmennheten kan kommunen tillate at oppføres.

Retningslinjer for dispensasjonspraksis - boliger
v.
Eiendommen kan maksimalt bebygges med 120 m2 bruksareal (BRA) for hoveddel plassert i
bolighus og anneks. Maksimal mønehøyde er 7 m og maksimal gesimshøyde er 4,5 m.
Etablering av mer enn én bruksenhet per tomt tillates ikke.
vi.

Dersom eksisterende uthus ikke kan brukes som garasje og eiendommen ikke allerede har
garasje tillates det oppført ny garasje med maksimalt 20 m2 bruksareal (BRA) og maksimal
mønehøyde 4,5 m over gjennomsnittlig planert terreng.

vii.

I eksponert retning mot sjøen tillates maksimalt 12 m fasadelengde.

viii.

Det skal utarbeides fasadetegninger som viser eksisterende og fremtidig terrengnivå.

Retningslinjer for dispensasjonpraksis - fritidsboliger
ix.
Bebyggelsen skal tilpasses naturlig terreng og utformes på en slik måte at den eksponeres
minst mulig. Dette får betydning for takform, materialvalg, fargesetting, med videre. Det skal
benyttes ikke-reflekterende materialer og avdempede, naturtilpassede farger, også på
belistning, vinduer og andre bygningsdetaljer. Irreversible terrenginngrep som sprenging,
splitting og skjæring av fjell tillates ikke. Stedegen og skjermende vegetasjon skal bevares i
størst mulig grad.
x.

Eiendommen kan maksimalt bebygges med 70 m2 bruksareal (BRA). Vesentlig utvidelse
(over 50% økning av BRA) tillates ikke.

xi.

For å tillate riving/nybygg eller utvidelse av eksisterende bruksareal eller høyde kreves at
bebyggelsen samles i én bygning. Eventuelt uthus/anneks skal være revet før tilbygg/nybygg
tas i bruk. Unntatt fra dette er etablering av anneks som omfattes av § 4.18.2 a).
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xii.

Maksimal mønehøyde er 4,5 m og maksimal gesimshøyde er 3,5 m. For bygninger med
pulttak og flate tak skal gesimshøyde ikke overstige 4 m. Høyden måles fra gjennomsnittlig
naturlig eksisterende terreng. Det skal utarbeides fasadetegninger som viser eksisterende
terrengnivå.

xiii.

Maksimal fasadelengde skal ikke overstige 12 m. I eksponert retning mot sjøen tillates
maksimalt 10 m fasadelengde.

Noen tiltak kan betinge søknad om byggetillatelse selv om de ikke er avhengig av dispensasjon.
Dette gjelder for eksempel fasadeendringer som endrer bygningens karakter.

3

§ 3 Bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner (jf. PBL § 11-8)
§ 3.1 Hensynssone friluftsliv H530 (jf. PBL § 11-8 c)
i.

Innenfor områder omfattet av hensynssone friluftsliv må det ikke igangsettes tiltak som kan
svekke eksisterende og fremtidig tilrettelegging og bruk av områdene til friluftsliv og
rekreasjon. Det er et mål å samle bebyggelse/tiltak i størst mulig grad, og gi den en utforming
som harmonerer med naturgitte og bygde omgivelser. Tiltak som medfører økt privatisering
må unngås.

ii.

For fritidsboliger beliggende i hensynssonen tillates maksimalt 3,5 m gesimshøyde og 4,5 m
mønehøyde. For bygninger med pulttak og flate tak skal gesimshøyde ikke overstige 4,0 m.
Høyden måles fra gjennomsnittlig naturlig eksisterende terreng.

iii.

For å tillate riving/nybygg eller utvidelse av eksisterende bruksareal eller høyde for fritidsbolig
kreves at bebyggelsen samles i én bygning. Det betyr at evt anneks/uthus skal være revet
før tilbygg/nybygg tas i bruk. Unntatt fra dette er etablering av anneks som omfattes av §
4.18.2 a).

§ 3.2 Hensynssone landbruk H510 (jf. PBL § 11-8 c)
i.

Hensynssonen omfatter særskilt prioriterte landbruksområder (landbrukets kjerneområder).
Innenfor hensynssonen må det ikke igangsettes tiltak som kan komme i konflikt med
landbruksinteressene eller svekke arealenes egnethet til landbruk.

§ 3.3 Hensynssone naturmiljø H560 (jf. PBL § 11-8 c)
i.

Innenfor områder vist som hensynssone naturmiljø skal tiltak utformes og lokaliseres slik at
naturmangfoldet i minst mulig grad blir skadelidende.

ii.

Sjøområdene som er omfattet av hensynssone naturmiljø skal være inngrepsfrie soner.
Områdene er gyteområder for fisk og nasjonalt og regionalt viktige ålegressenger
(oppvekstområder for fisk) samt nasjonalt og regionalt viktige naturtyper. Eksisterende
brygger i disse områdene bør ikke endres, og VA-ledninger, moringer og akvakultur bør ikke
etableres eller endres. Mudring er ikke tillatt.

§ 3.4 Hensynssone landskap H550 (jf. PBL § 11-8 c)
i.

Det bør stimuleres til skjøtsel av landbruksarealene for å hindre gjengroing. De fulldyrkede
arealene til åker, eng og beite bør holdes i hevd, ved tradisjonell drift. Dette er viktig for å
beholde det småskala, varierte landskapet, med åpne landskapsrom, som særpreger enkelte
deler av dette landskapet. Beiter, hagemark, kantsoner og strandenger bør beites, slås og
skjøttes på en slik måte at landskapet og det biologiske mangfoldet opprettholdes.

ii.

Naturtyper i utmark må ikke erstattes av ensartede gressplener eller ”parkifisering”.

iii.

For fritidsboliger beliggende i hensynssonen tillates maksimalt 3,5 m gesimshøyde og 4,5 m
mønehøyde. For bygninger med pulttak og flate tak skal gesimshøyde ikke overstige 4,0 m.
Høyden måles fra gjennomsnittlig naturlig eksisterende terreng.

iv.

For å tillate riving/nybygg eller utvidelse av eksisterende bruksareal eller høyde for fritidsbolig
kreves at bebyggelsen samles i én bygning. Det betyr at evt anneks/uthus skal være revet
før tilbygg/nybygg tas i bruk. Unntatt fra dette er etablering av anneks som omfattes av §
4.18.2 a).

v.

For bebyggelsen i hensynssonen gjelder ellers samme retningslinjer som for hensynssone
kulturmiljø.

§ 3.5 Hensynssone kulturmiljø H570 (jf. PBL § 11-8 c)
i.

I områder omfattet av hensynssonen skal den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og
områdets særpregede miljø bevares.
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ii.

Tiltak kan godkjennes under forutsetning av at områdets kulturhistoriske verdier ikke
forringes. Nybygg, tilbygg eller påbygg skal underordnes eksisterende bebyggelse.
Plassering og utforming mht størrelse, form, materialer, detaljering, farger med videre skal
harmonere med eksisterende struktur og bebyggelse i området.

iii.

Utomhusanlegg og elementer som brygger, terrasseringer, trapper, gjerder, stenstolper,
stengarder, stenkjellere, gamle frukttrær, karaktertrær, med videre skal beholdes i
landskapet. Nye utomhusanlegg skal i utforming og materialbruk tilpasses terrenget og
harmonere med stedets karakter. Skjøtsel og utbedring skal skje ved bruk av tradisjonelle
materialer og teknikker.

iv.

Gamle ferdselsårer som for eksempel stenhoggerveier, kjerreveier og smug bør bevares
med dagens bredde og ikke asfalteres. Gamle veier utgjør en viktig del av Hvaler-landskapet
og bør ikke utvides eller rettes ut. Store sammenhengende parkeringsflater bør ikke tillates.

v.

Brygger i Herfølrenna, Lauer og Gravningsund bør utformes som tradisjonelle stolpebrygger
eller steinbrygger av hensyn til verneverdiene i områdene.

vi.

Eksisterende sjøbodmiljø skal søkes bevart ved utbygging av småbåtanlegg i Papperhavn
(Vesterøy) og på Rød (Asmaløy).

§ 3.6 Sone båndlagt etter naturmangfoldloven H720 (jf. PBL § 11-8 d)
I områder vernet etter naturmangfoldloven er det ikke tillatt med tiltak som er i strid med
vernebestemmelsene.

§ 3.7 Sone båndlagt etter kulturminneloven H730 (jf. PBL § 11-8 d)
I områder fredet eller på annen måte vernet etter kulturminneloven er det ikke tillatt med tiltak som er
i strid med fredningsvedtakene og andre vernebestemmelser.

§ 3.8 Sone med krav om felles planlegging H810 (jf. PBL § 11-8 e)
a) Sone H810_1 – 4 (Heggane, Sydengen, Rød nord og Kjølholt): Hvert av områdene skal ved
regulering vurderes helhetlig med hensyn til å ivareta barn og unges interesser. Dette
innebærer at det skal settes av plass for grendelekeplass i reguleringsplan. Opparbeidelse av
grendelekeplass skal sikres gjennom rekkefølgebestemmelser.
b) Sone H810_5 Papperhavn, Vesterøy: Parkeringsløsninger for småbåthavna og
nasjonalparken må ivaretas innenfor hensynssonen. Havnen skal opprettholdes som
fiskerihavn.
c) Sone H810_6 Hestehella, Vesterøy: Moringer i Nesebukta skal fjernes før ny brygge tas i
bruk.
d) Sone H810_7 Hasselvika, Kirkøy: Brygger i friluftsområdet (badeplass) skal flyttes inn i
fellesbrygga.
e) Sone H810_8 Pulservik, Kirkøy: Moringer, blant annet ved Furuholmen, skal fjernes før ny
brygge tas i bruk. Enkeltbrygger bør flyttes inn i fellesbrygga.
f)

Sone H810_9 Edholmen, Kirkøy: Farled skal ivaretas.

g) Sone H810_10 Holtekilen, Kirkøy: Moringer skal fjernes før ny brygge tas i bruk.
h) Sone H810_11 Sanne, Nordre Sandøy: Planforslag skal inneholde alternative vurderinger av
omkringliggende områder rundt Sanne Brygge.

§ 3.9 Sone videreføring av reguleringsplan H910 (jf. PBL § 11-8 f)
Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde uendret.
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§ 4 Generelle og tematiske bestemmelser
§ 4.1 Plankrav (jf. PBL §§ 11-9 nr. 1 og 12-1)
I områder avsatt til bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur og bruk og vern
av sjø og vassdrag, kan tiltak etter plan og bygningslovens § 20-1 a), b), k), l) og m) ikke finne sted
før området inngår i en reguleringsplan.

§ 4.2 Unntak fra plankrav (jf. PBL § 11-10 nr. 1)
Kommunen kan fravike plankrav for:
a) Utvikling av eksisterende boliger, fradeling til og oppføring av inntil 3 nye boenheter, i
områder avsatt til nåværende bebyggelse og anlegg (fortetting). Fradeling og oppføring av
nye boenheter skal følge bestemmelser og retningslinjer for utbyggingsfordeling som fremgår
i § 4.6. Møne- og gesimshøyde for bolig skal ikke overstige henholdsvis 7,5 m og 6,5 m. For
øvrig må bestemmelsene i § 5.1.1 følges. Unntaket gjelder ikke dersom tiltaket medfører
vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Unntaket gjelder heller ikke areal avsatt til
nåværende boligbebyggelse i Papperhavn (B1).
b) Mindre tilbygg og påbygg til fremtidig og eksisterende bebyggelse, samt oppføring av
maksimalt én frittliggende bod, anneks eller garasje på inntil 50 m2 BRA på bebygd eiendom,
innenfor arealformål framtidig bebyggelse og anlegg som ikke er omfattet av reguleringsplan.
c) Utvikling av eksisterende fritidsboliger i områder avsatt til framtidig fritidsbebyggelse (BFR 1
– 14).
d) Oppføring/utvidelse av nye fritidsboliger i områder avsatt til framtidig fritidsbebyggelse i felt
BFR 1 – 9 (de gamle disposisjonsplanene), jf. § 5.1.2.
e) Utvikling av teknisk infrastruktur knyttet til etablert bebyggelse innenfor arealformål
bebyggelse og anlegg.
f)

Opparbeiding av enkel parkeringsplass uten asfaltering innenfor arealformål parkering.

g) Utvidelse av lovlig oppførte brygger i områder avsatt til småbåthavn når følgende krav er
oppfylt:
 Bryggeanlegget inneholder etter utvidelse/etablering maks 9 båtplasser for båter av
normal størrelse (maks 21 fot).
 Endringen fører til en bedret situasjon for allmennheten, for eksempel gjennom redusert
omfang/inngrep og samling av flere enkeltbrygger til fellesanlegg.
 Material- og fargevalg skal være avdempet og naturtilpasset for å hindre unødig
eksponering. På eller ved brygga skal det ikke etableres gjerder/rekkverk, lyssetting,
flaggstenger eller privatiserende skilt, sittegruppe eller andre privatiserende elementer.
 Tiltaket skal for øvrig gjennomføres i samsvar med bestemmelsene i § 5.3.1.
h) Hovedreparasjon av eksisterende, lovlig oppførte brygger.
i)

Enkel tilrettelegging og opparbeidelse for allment friluftsliv i form av tursti, fortøyningsbrygge,
toalett og badeplasser så langt det er i samsvar med formålet. Tiltaket skal ikke være til
hinder for allmenn ferdsel.

Retningslinje til § 4.2
i.
Ved vurdering av hva som har vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal praksis
etter PBL § 12-1 tredje ledd legges til grunn.
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§ 4.3 Innholdet i utbyggingsavtaler (jf. PBL § 11-9 nr. 2)
I henhold til PBL § 17-2 er følgende forutsigbarhetsvedtak fattet:
a) Hvaler kommune krever inngåelse av utbyggingsavtaler når en eller flere forutsetninger for
avtaleinngåelse er til stede, jf. PBL §§ 17-2 og 17-3. Under planarbeid for et større område
kan det fattes mer spesifikke vedtak, jf. PBL § 17-1. For områder som i kommuneplanen er
avsatt til framtidig bebyggelse og anlegg vil inngåelse av utbyggingsavtale normalt være en
forutsetning for igangsettelse av utbygging.
b) Hovedprinsipp for kostnadsfordeling: Utbyggerne innenfor et utbyggingsområde bærer selv
alle utbyggingskostnadene med tilrettelegging av teknisk infrastruktur, vei, vegetasjon, vann
og avløp, fiber, som er nødvendig for det enkelte prosjekt/tiltak, jf. PBL § 17-3.

§ 4.4 Krav til nærmere angitte løsninger for teknisk infrastruktur (jf. PBL § 11-9 nr. 3)
a) Alle bygge- og anleggstiltak og all etablering av ny teknisk infrastruktur skal gjennomføres i
samsvar med de til enhver tid gjeldende tekniske standardene/normalene i kommunen,
herunder VA-norm, renovasjonsforskrift, slamforskrift, graveforskrift og veinorm.

§ 4.5 Rekkefølgekrav (jf. PBL § 11-9 nr. 4)
a) Anlegg for håndtering av overflatevann, vegetasjon og utearealer, skal være opparbeidet før
brukstillatelse gis. Dersom bebyggelse fullføres på vinteren skal opparbeidelse skje
førstkommende vår. Unntatt fra bestemmelsen er fritidsbebyggelse og
tilbygg/påbygg/uthus/garasje til eksisterende bolig.
b) Nye boliger eller bygninger for offentlig eller privat tjenesteyting i felt BA1 (framtidig
bebyggelse og anlegg på Kjølholt) kan ikke tas i bruk før det er etablert sammenhengende
fortau/gangvei i Kjølholtveien og Sigrid Bjørseths vei.
c) Slokkevannkapasitet skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. Tiltakshaver/utbygger har
ansvaret for å sikre tilstrekkelig slokkevannkapasitet. Kapasiteten skal være i samsvar med
de til enhver tid gjeldende føringer og retningslinjer. Kommunen skal vurdere om gjeldende
føringer er fulgt.

§ 4.6 Utbyggingsfordeling (jf. PBL § 11-9 nr. 4)
Fradeling og oppføring av nye boenheter skal ha følgende utbyggingfordeling: 30 % i områdesenter
(Skjærhalden), 60% i lokalsenterne og 10 % i grendesenterne.
Retningslinje til § 4.6
ii.

Utgangspunktet er 60 nye boenheter i året, hvorav 18 (30%) av boenhetene kan
oppføres i områdesenteret Skjærhalden, 36 (60%) kan oppføres i lokalsenterne, og
6 (10%) av boenhetene kan oppføres i grendesenterne.

iii.

Dette beregnes etter årlig godkjente fradelings- og byggetillatelser. Årlig kvote kan ikke
overføres til neste år.

iv.

Områdesenter:

Skjærhalden

Lokalsentre:

Ødegårdskilen, Hauge, Utgårdskilen og Rød,

Grendesentre:

Papperhavn, Skjelsbo, Sydengen, Dypedal, Vikerhavn, Korshavn,
Bølingshavn, Nedgården, Herføl.
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§ 4.7 Universell utforming og folkehelse (jf. PBL § 11-9 nr. 5)
a) Ved utarbeiding av reguleringsplan skal planbeskrivelsen redegjøre for hvordan universell
utforming sikres, både internt i planområdet og med hensyn til tilstøtende eiendommer.
b) Ved utarbeiding av reguleringsplan for boligbebyggelse og bebyggelse for offentlig
tjenesteyting skal planbeskrivelsen redegjøre for hvordan ulike aldersgrupper sikres mulighet
til fysisk aktivitet, gode bomiljøkvaliteter og deltagelse i samfunnet.
c) Ved planlegging av nye områder er det et mål at gang-/sykkeladkomst er universelt utformet,
med stigning maks 1:20. Dette gjelder ikke kjøreadkomster.
Retningslinje til § 4.7
i.
Det skal legges til rette for flest mulig tilgjengelige boenheter. Ved utarbeiding av
reguleringsplan skal planbeskrivelsen redegjøre for temaet.

§ 4.8 Skilt og reklame (jf. PBL § 11-9 nr. 5)
§ 4.8.1 Generelle bestemmelser
a) Plassering og endring av skilt- og reklameinnretninger er søknadspliktige, jf. PBL § 20-1.
b) Tillatelse gis bare inntil videre eller for et begrenset tidsrom.
c) I forbindelse med søknad om tiltak kan kommunen kreve utarbeidet en samlet skiltplan for et
avgrenset område. Kommunen kan også selv utarbeide skiltplan.
d) Dersom det kan skje uten hinder av samtykke som er gitt for et bestemt tidsrom, kan
kommunen gi pålegg om å fjerne eller endre enhver innretning som nevnt i bestemmelsene,
når den etter kommunens skjønn virker skjemmende eller sjenerende i seg selv eller i forhold
til omgivelsene. Innretning som antas å medføre fare, kan i alle tilfelle kreves fjernet ved
pålegg fra kommunen.

§ 4.8.2 Områdehensyn
a) I åpent naturlandskap, kulturlandskap, parker og friområder tillates ikke frittstående
reklameskilt. På bygninger tillates ikke reklame som virker dominerende. Dette vurderes etter
kommunens skjønn.
b) Innenfor særpregete og historisk interessante miljøer tillates ikke skilt eller
reklameinnretninger som ikke er tilpasset miljøets karakter og historie.
c) I sentrale tettbebygde områder tillates ikke frittstående skilt eller reklameinnretninger dersom
de ikke er utformet spesielt for å passe inn i strøket.
d) I rene boligområder tillates ikke reklameinnretninger. Mindre reklameskilt på forretninger,
kiosker o.l. uten lys kan føres opp i den grad dette ikke sjenerer boligene.
e) Plassering av reklame på parkeringsplasser er forbudt.
f)

Plassering av reklame innenfor 50 m fra offentlig veg er forbudt.

g) Lysreklame tillates bare i områder der reguleringsplan tillater slik reklame. Lysreklame som
er til sjenanse for boliger tillates ikke.
h) Salgsautomater som står fritt eller er bygd inn i fasader anses som skilt og
reklameinnretninger.
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§ 4.8.3 Utforming
a) Skilt og reklameinnretninger skal utføres slik at de tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn
både i forhold til seg selv og i forhold til bakgrunnen og omgivelsene. Skjemmende farger og
utførelse er ikke tillatt og kan kreves endret. Dette vurderes etter kommunens skjønn.
b) Skilt, reklameinnretninger o.l. skal ikke være til hinder for ferdsel eller til fare for omgivelsene
på annen måte.
c) Skilt må ikke plasseres på møne, takflate, takutstikk eller gesims. Gesimser utformet som
lysende kasser tillates ikke.
d) Skilt og reklame på bygningers fasader bør fortrinnsvis utføres som frittstående bokstaver.
e) For hver virksomhet tillates ikke mer enn ett uthengsskilt og ett veggskilt. Kommunen kan
gjøre unntak for virksomheter som disponerer flere fasader langs fortau eller gate.
f)

Innen kommunen må det ikke oppføres skilt, reklameinnretninger o.l. med større
sammenhengende areal enn 10 m².

g) Uthengsskilt/-reklame skal ikke ha større bredde enn 1 m og skal ha fri høyde over
fortau/gangveg på minst 2,5 m. Framspringet fra vegg må aldri være lengre ut enn at det er
minst 0,5 m fri horisontal avstand frem til kjørebanekant eller fortau.
h) Markiser skal avgrenses til vindus-, dør- og betjeningsåpninger. Markiser, transparenter og
banner skal være tilpasset det arkitektoniske uttrykk som bygningen og omgivelsene har.

§ 4.9 Parkering (jf. PBL § 11-9 nr. 5)
a) Med mindre det kan dokumenteres annet behov skal det for nye utbyggingsprosjekter
avsettes parkeringsplasser for bil og sykkel i henhold til følgende bestemmelser:
Formål
Bolig

Næring og
forretning
Småbåthavn
Annet

Biloppstillingsplasser
1 per boenhet under 80 m2 BRA
2 per boenhet fra 80 m2 BRA og
oppover
1 per 50 m2 BRA

Sykkelplasser
1 per boenhet under 80 m 2 BRA
2 per boenhet fra 80 m2 BRA og
oppover
1 per 50 m2 BRA

0,4 per båtplass
Løses i reguleringsplan/
etter bygningsmyndighetens
skjønn

Løses i reguleringsplan/
etter bygningsmyndighetens
skjønn

b) Minimum 10 % av biloppstillingsplassene, og aldri mindre enn 1 plass, skal tilpasses
mennesker med nedsatt bevegelsesevne.
c) Krav til ladeinfrastruktur for ladbare biler:
 I boligbygg med felles parkeringsanlegg skal minst 50 % av alle p-plassene i hvert
parkeringsanlegg ha fremlagt strøm for lading.
 I andre bygg og anlegg med felles eller offentlig parkering skal minst 30 % av
parkeringsplassene ha fremlagt strøm for lading, der minst 10 % skal ha ladepunkt før
det gis brukstillatelse.
d) Parkering med nødvendig manøvreringsareal skal løses på egen tomt eller i garasje avsatt til
formålet. Utendørs fellesanlegg skal anlegges med grøntarealer og beplantning.

§ 4.10 Støy (jf. PBL § 11-9 nr. 6)
Alle tiltak skal planlegges slik at støyforholdene innendørs og utendørs tilfredsstiller kravene i
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/16) eller den til enhver tid gjeldende
retningslinje. Planlegging og saksbehandling skal følge de anbefalte støygrenser som er vist i tabell 3
i T-1442/16.
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Retningslinjer til § 4.9
i.
Det kan tillates støyfølsom arealbruk i gul støysone dersom bebyggelsen har en stille side og
tilgang til egnet uteplass med tilfredsstillende støynivå. Bebyggelsen skal planlegges slik at
en størst mulig andel oppholdsrom vil vende mot, og ha vindu mot, stille side.
ii.

I rød støysone tillates ikke støyfølsom arealbruk.

§ 4.11 Grunnforhold (jf. PBL § 11-9 nr. 6)
Ved etablering av ny bebyggelse eller ved vesentlig endring av eksisterende bebyggelse, samt ved
etablering av ny teknisk infrastruktur skal det gjøres en nærmere vurdering av grunnforholdene og
nødvendige avbøtende tiltak skal dokumenteres. Vurderingene skal følge veileder Sikkerhet mot
kvikkleireskred utarbeidet av NVE, eller den til enhver tid gjeldende veileder, og ligge til grunn for
gjennomføring.

§ 4.12 Byggegrense mot offentlig vei (jf. PBL § 11-9 nr. 5)
For Fv. 108 gjelder en byggegrense på 50 m regnet fra veiens midtlinje. For øvrige fylkesveier i
kommunen er byggegrensen 15 m regnet fra veiens midtlinje.
a) Tabell over fylkesveier i Hvaler hvor krav om 15 meter byggegrense fra veiens midtlinje
gjelder:

Fv. 472

Fv. 491

Fv. 503

Fv. 473

Fv. 493

Fv. 504

Fv. 474

Fv. 494

Fv. 506

Fv. 482

Fv. 496

Fv. 507

Fv. 485

Fv. 501

b) Nye reguleringsplaner skal ha målsatte krav til frisiktsone i veikryss og avkjørsler og stoppsikt
i svinger. Kravene skal følge Statens vegvesens håndbøker.
c) Nye avkjørsler skal anlegges med tanke på trafikksikkerheten. Det skal være mulig å snu på
egen tomt for å unngå rygging ut i vei.. Det kreves tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser
på egen tomt for å unngå parkering i veien.
d) I nye boligfelt med stikkveier skal det være vendehammer.

§ 4.13 Høyspentanlegg (jf. PBL § 11-9 nr. 5)
Høyspentanlegg omfatter høyspentledninger, jordkabler og transformatorstasjoner.
a) Alle tiltak skal planlegges slik at mennesker eksponeres for så lave elektromagnetiske felt
som praktisk mulig.
b) Ved nyetablering av bolig/fritidsbolig, institusjoner, skole eller barnehage, eller ved
nyetablering av høyspentanlegg, skal det dokumenteres at det i berørte bygg ikke blir
magnetfelt over 0,4 μT (mikrotesla). Magnetfeltnivået skal angis ut fra beregninger basert på
fakta om anlegget og dets forventede gjennomsnittlige strømbelastning over året.
c) Det er generelt byggeforbud innenfor 5 m fra nettstasjon og 6 m fra kraftlinjer.
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§ 4.14 Overvannshåndtering (jf. PBL § 11-9 nr. 3)
a) Overvann skal fortrinnsvis tas hånd om lokalt og åpent, dvs. gjennom infiltrasjon og
fordrøyning i grunnen og åpne vannveier, utslipp til resipient eller på annen måte utnyttes
som ressurs, slik at vannets naturlige kretsløp overholdes og naturens selvrensningsevne
utnyttes.
b) Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier sikres og tilstrekkelig sikkerhet
mot oversvømmelse oppnås.
c) Ved utarbeiding av reguleringsplan eller senest ved søknad om ramme-/byggetillatelse skal
det framlegges en plan som viser løsning for håndtering av overvann. Planen skal
dokumentere at avrenningen og avrenningshastigheten ikke øker som følge av tiltaket.
Retningslinje til § 4.14
i.
Overvannshåndtering bør planlegges som et bruks- og opplevelseselement i utearealer.
ii.

Gårdsplasser og lignende tillates ikke steinlagt eller asfaltert dersom dette fører til at
overvann ledes ut i veien eller inn til naboeiendommer.

§ 4.15 Estetikk (jf. PBL § 11-9 nr. 6)
a) Ethvert tiltak skal underordnes Hvalers natur- og kulturlandskap. Det skal legges vekt på å
bevare landskapssilhuetter.
b) Bebyggelse skal gis en tidsmessig og god estetisk utforming i samsvar med dens funksjon.
Det skal benyttes stedstilpassede volumer, materialer og farger.
c) Det skal legges vekt på god terrengtilpasning der tiltaket tilpasses terrenget, ikke omvendt.
Omfattende fyllinger, skjæringer og andre omfattende terrenginngrep skal unngås.
d) I særlig sårbare områder kan kommunen kreve at det utarbeides egne tomte- og
uteromsanalyser som skal godkjennes av kommunen og legges til grunn ved utbygging. Med
sårbare områder menes for eksempel områder som ligger i viktige kulturmiljøer eller landskap eller som ligger svært eksponert. Analysene skal inkludere terrengsnitt og
koteangivelser.
Retningslinje til § 4.15
i.
Bygninger skal ta hensyn til eksisterende bygningsmønster og -struktur og underordnes
denne.
ii.

Utbygging bør konsentreres i naturlige landskapsrom slik at inngrep i landskapsbildet
minimeres. I skrånende terreng bør bygningens lengderetning som hovedregel følge
koteretningen.

iii.

Kommunedelplan for kulturminner, hensynssone landskap og hensynssone kulturmiljø skal
legges til grunn ved vurdering av behov for tomte- og uteromsanalyse.

§ 4.16 Grønnstruktur (jf. PBL § 11-9 nr. 6)
Bebyggelse og anlegg skal lokaliseres slik at viktige stier, barnetråkk og vegetasjonselementer
sikres. Med viktige stier og barnetråkk menes hovedstier fra boligområder til offentlige funksjoner
som skole, barnehage og kollektivholdeplasser samt hovedgangadkomster til friluftsområder.

11

§ 4.17 Midlertidige og flyttbare konstruksjoner og anlegg (jf. PBL § 11-9 nr. 6)
§ 4.17.1 Plassering av midlertidige og flyttbare konstruksjoner og anlegg
Plassering av midlertidige eller flyttbare konstruksjoner og anlegg må omsøkes i henhold til plan- og
bygningsloven, og må ikke plasseres slik at de
 Kan skape forurensingsproblemer der de står, i sjøen eller i vassdrag.
 Er til hinder eller ulempe for allmenn ferdsel eller friluftsliv, eller for omgivelsene.
 Kommer nærmere bebyggelse eller innretninger som campingvogner, telt, e.l. enn 8 m.
§ 4.17.2 Forbud mot midlertidige konstruksjoner og anlegg i deler av kommunen
Innenfor følgende deler av Hvaler kommune er det forbudt å plassere midlertidige eller transportable
konstruksjoner og anlegg:
a) Nærmere sjøen enn 100 m.
b) Nærmere sjøen enn 300 m på følgende kyststrekninger:
 På Vesterøy fra bunnen av Salteribukta ved Papperhavn østover langs Vauerkilen, rundt
nordenden av øya til Koven ved Skjelsbo.
 På Spjærøy, fra Nygård brygge, rundt nordenden av øya til bunnen av Grønnetkilen, og
langs Spjærkilen innenfor gangbrua.
 På Asmaløy: Hele kyststrekningen.
 På Kirkøy fra Karvika brygge i Holtekilen sørover mot Lauersvelgen og videre til det
smaleste i Skipholmsundet ved Bølingshavn.
c) Nærmere riksveg, fylkesveg eller kommunal veg enn 100 m, unntatt for kortvarig rast (ikke
overnatting) på parkeringsplass som hører til vegen.
Forbudet gjelder ikke
 Plassering av campingvogner, telt og lignende på område godkjent til campingplass.
 Plassering av campingvogn (1 stk) på bebygd boligeiendom i tilknytning til eksisterende
bebyggelse.
 Telting som er tillatt etter friluftsloven.
 Konstruksjoner eller anlegg på bygge- eller anleggstomt.
 Konstruksjoner eller anlegg som er nødvendige for landbruket eller fiskerinæringen.
§ 4.17.3 Forbud mot oppankring av flytende hytter, husbåter og hoteller
Oppankring av flytende hytter, husbåter, hoteller, serveringssteder og lignende med forankring i
sjøbunnen eller på land er ikke tillatt.

§ 4.18 Kulturminner (jf. PBL § 11-9 nr. 7)
§ 4.18.1 Generelle bestemmelser
a) Ingen må, uten at det er lovlig etter kulturminneloven § 8, sette i gang tiltak som er egnet til å
skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig
skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje, jf. kml § 3.
For alle tiltak som kan komme til å virke inn på automatisk fredede kulturminner, må det
søkes kulturminnemyndigheten om tillatelse etter kulturminneloven.
b) Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredede kulturminner, eksempelvis i
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc.,
skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. kulturminneloven § 8.
c) Riving av bygninger eldre enn 1850 tillates ikke.
d) Ved søknad om tillatelse til tiltak på bygninger eldre enn 1930 skal tilstandsanalyse
vedlegges søknaden. Analysen skal utarbeides i henhold til Norsk standard for
tilstandsanalyse av verneverdige bygninger. Videre skal det leveres en estetisk redegjørelse,
eksempelvis med fotografier, tegninger og beskrivelser.
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e) Ved søknad om tillatelse til tiltak på bygninger eldre enn 1930 skal bygningselementer,
tilbygg, påbygg, underbygg, samt tilsvarende, utføres med hensyn til, og med slektskap til
bygningens opprinnelige byggestil, materialbruk og farger. Det gjelder blant annet valg av
vindustyper, ytterdører, fasadekledning og taktekkingsmaterialer. Det skal legges vekt på
bruk av tradisjonelle materialer som tegltak, trepanel og granitt. Takform og
volumoppbygging skal ta utgangspunkt i tradisjonell lokal byggeskikk. Bebyggelsens preg av
småskala (bygningenes høyde, gavlbredde, fasadelengde, osv.) skal opprettholdes. Store
balkonger og verandaer, samt store sammenhengende glassflater, må unngås. Nye tiltak
skal underordne seg hovedbygningen, men kan samtidig bygges som kontrast til det
opprinnelige og tydelig vise referanser til samtiden. Kommunen kan kreve at fasadene føres
tilbake til tidligere dokumentert utseende, eller til et fasadeuttrykk i samsvar med bygningens
alder eller områdets karakter.
f)

All skjøtsel, vedlikehold og istandsetting av verneverdige bygninger og kulturmiljøer, jf. blant
annet kulturminneplan, skal skje på det enkelte kulturminnets/-miljøets premisser. Ved
utbedring, reparasjon eller gjenoppføring skal opprinnelige bygningsdeler i størst mulig grad
tas vare på og gjenbrukes i sin rette sammenheng.

g) Dersom kommunen ser det som nødvendig, kan kommunen sende søknad om tiltak på
eksisterende bygg til Fylkeskonservatoren for uttalelse.
Retningslinje til § 4.18.1
i.
Utomhusanlegg og elementer som brygger, terrasseringer, trapper, gjerder, stenstolper,
stengarder, stenkjellere, gamle frukttrær, karaktertrær, med videre bør beholdes i landskapet.
Nye utomhusanlegg skal i utforming og materialbruk tilpasses terrenget og harmonere med
stedets karakter. Skjøtsel og utbedring skal skje ved bruk av tradisjonelle materialer og
teknikker.
§ 4.18.2 Eiendommer med verneverdige bygninger
a) På eiendom med fritidsbolig som i henhold til kulturminneplanen har verdi som kulturminne
kan kommunen tillate at det oppføres anneks, eller at eksisterende uthus innredes for varig
opphold, forutsatt at hovedbygningen da kan bevares uendret eller tilbakeføres til opprinnelig
utseende. På eksisterende uthus skal opprinnelig utseende, inkludert dører og vinduer,
bevares. Eventuelt nytt anneks skal oppføres i tilknytning til fritidsboligen og utformes i tråd
med lokal byggeskikk. Overskridelse av andre maksimale grenser for bebyggelse tillates
ikke.
b) Tradisjonell fargesetting og materialbruk ut fra bygningens alder og byggeskikk tillates, også
der dette vil kunne medføre noe mer eksponering.

§ 4.19 Havnivåstigning og stormflo (jf. PBL § 11-9 nr. 5)
a) Ny bebyggelse skal ikke ha overkant gulv lavere enn kote +2,5 moh. uten at det etableres
tilstrekkelige avbøtende tiltak mot fare eller skade.
b) Ny teknisk infrastruktur som ikke bør stå under vann, som veier og pumpestasjoner, skal ikke
etableres lavere enn kote +2,5 moh.

§ 4.20 Energiøkonomiseringstiltak (jf. PBL § 11-9 nr. 6 og 7)
a) Solcelleanlegg tillates på tak/kledning på bygning, så fremt følgende vilkår er oppfylt:
 Anlegget må ikke medføre sjenerende refleksjon. Dette vurderes ut fra kommunens
skjønn.
 Anlegget må ikke komme i konflikt med kulturminneverdier, herunder retningslinjer for
hensynssone kulturmiljø, verneverdier nevnt i kulturminneplan eller vernebestemmelser
etter kulturminneloven.
 Oppføring av anlegget må ikke være i strid med reguleringsplan, retningslinjer til
hensynssone landskap eller vernebestemmelser etter naturmangfoldloven.
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b) Konsesjonsfrie vindanlegg tillates på bebygd eiendom regulert eller avsatt til bebyggelse og
anlegg så fremt følgende vilkår er oppfylt:
 Tiltakets virkninger på landskapet og omkringliggende områder er avklart.
 Støy, sol- og skyggeforhold og andre virkninger på omkringliggende områder er avklart.
 Anlegget kommer ikke i konflikt med kulturminneverdier, herunder retningslinjer for
hensynssone kulturmiljø, verneverdier nevnt i kulturminneplan eller vernebestemmelser
etter kulturminneloven.
 Oppføring av anlegget er ikke i strid med reguleringsplan, retningslinjer til hensynssone
landskap eller vernebestemmelser etter naturmangfoldloven.
 Konsensjonsfrie vindanlegg skal ligge innenfor et område med minimum årlig
gjennomsnittlig vindhastighet på 7 m/s.
Kommunen skal i tillegg gjøre en skjønnsmessig helhetsvurdering av om solcelleanlegg og
konesjonsfrie vindanlegg kan tillates.
c) Ved utarbeiding av reguleringsplan skal planbeskrivelsen redegjøre for hvordan bebyggelsen
er tenkt løst med hensyn til energieffektivitet.
Retningslinje til § 4.20
i.
Ved nybygg og rehabilitering bør det velges energieffektive løsninger og energikilder som
medfører lavest mulig klimagassutslipp.
ii.

Nye bygg bør oppføres som passivhus eller lavenergihus.

§ 4.21 Bestemmelsesområde Skjærhalden (jf. PBL § 11-9 nr. 5, 6, 7 og 8)
a) Ved endringer av og tilbygg til eksisterende bebyggelse skal arkitektonisk stilart og historisk
særpreg opprettholdes. Tilbygg skal tilpasses hovedbygget i volum, materialbruk og
detaljering.
b) Ved endringer, tilbygg og nybygg innenfor etablerte bygningsmiljøer skal det legges vekt på
tilpasning til eksisterende bebyggelse med hensyn til volumer, plassering, takformer,
materialbruk og farger.
c) Bebyggelsens uttrykk skal være småskala og bygningsvolumene kompakte. Dersom
fasadens bredde overstiger 12 m skal fasaden brytes opp i flere bygningsvolumer ved hjelp
av tydelige sprang i fasaden. Takvinkelen skal være mellom 20 – 40 grader.
d) Bebyggelse med fasade ut mot Storveien eller Strandveien skal ha handel- og kontorlokaler i
første etasje ut mot veien.
e) Av hensyn til kulturmiljøet skal veiene Granstuveien, Prestehavna, Løkka, Skomakerveien,
Orestubben og Lillesand bevares med dagens bredde og ikke asfalteres.
f)

Grad av utnytting kan være inntil 50 % BYA.

Retningslinje til § 4.21
i.
Kommunen har som målsetting å utarbeide en Stedsanalyse for Skjærhalden. Når denne
foreligger skal analysens funn og anbefalinger følges opp ved utarbeiding av arealstrategien
til ny samfunnsdel, og utarbeiding av nye reguleringsplaner i området.

§ 4.22 Bestemmelsesområde p-kjeller (jf. PBL § 11-9 nr. 5)
Innenfor bestemmelsesområdet tillates parkeringshall i fjell.
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§ 5 Bestemmelser knyttet til arealformål (jf. PBL §§ 11-9, 11-10 og 11-11)
§ 5.1 Bebyggelse og anlegg (jf. PBL § 11-7 pkt. 1)
Bebyggelse og anlegg, jf. PBL § 11-7 nr. 1, inkluderer arealformålet bebyggelse og anlegg, samt
underformålene boligbebyggelse, fritidsbebyggelse, sentrumsformål, kjøpesenter, forretninger,
bebyggelse for offentlig eller privat tjenesteyting, fritids- og turistformål, næringsvirksomhet,
idrettsanlegg, andre typer anlegg, uteoppholdsarealer og grav- og urnelunder (nåværende og
framtidig).
a) Innenfor felt BA1 (Kjølholt) tillates boligbebyggelse, offentlig eller privat tjenesteyting eller en
kombinasjon av disse. Ved etablering av offentlig eller privat tjenesteyting er intensjonen
primært tilrettelagte boliger for eldre med heldøgns pleie og omsorgstjenester som
erstatning/supplement for dagens sykehjemsplasser.
b) I områder avsatt til bebyggelse og anlegg tillates ikke riving eller bruksendring av boliger for
etablering av utleiehytter eller ferieleiligheter.
Retningslinjer til § 5.1
i.
Arbeid i forbindelse med etablering av VA-anlegg og fiberkabel skal utføres skånsomt i
forhold til terreng og natur.
ii.

Anleggsbredden og terrenginngrepene skal holdes på et minimum og det skal tas hensyn til
eksisterende vegetasjon. Ved alle terrenginngrep skal disse i ettertid tilbakestilles til
opprinnelig tilstand i størst mulig grad.

iii.

Alle rør/ledninger skal tildekkes med stedegne masser.

iv.

Arbeidet må ikke føre til uønsket drenering eller hindringer av vanntilførselen.
Gravearbeidene skal ikke føre til at vannets naturlige løp endres. Det skal tas særlig hensyn
til drenering av dyrket mark.

v.

Tiltaket må ikke føre til hindringer for allmennhetens muligheter til ferdsel og opphold.
Anleggselementer som pumpestasjoner o.l. skal ikke eksponeres i landskapet

§ 5.1.1 Bestemmelser for boliger i områder avsatt til bebyggelse og anlegg (jf. PBL §§ 11-9 nr. 5
og 11-10)
a) Boliger skal primært oppføres i områder avsatt til underformålene boligbebyggelse og
sentrumsformål. Det kan oppføres boliger i områder avsatt til hovedformål bebyggelse og
anlegg uten underformål.
b) Plassering av ny bebyggelse skal være i harmoni med eksisterende bebyggelse hva angår
avstand fra kommunal vei med mindre det går på bekostning av trafikksikkerheten. I områder
uten tydelig struktur skal bebyggelsen ikke plasseres nærmere veikant enn 5 m. Avstand må
også avklares etter vegloven.
c) Maksimal størrelse per anneks/garasje/uthus er 50 m² BYA/BRA. Møne- og gesimshøyde
skal ikke overstige henholdsvis 6 m og 4,5 m. Anneks/garasje/uthus skal oppføres i
tilknytning til bolighus og utformes i tråd med lokal byggeskikk.
d) Alle tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 første ledd, skal tilpasses det eksisterende
terrenget og utformes på en slik måte at de eksponeres minst mulig.
e) Det skal utarbeides fasadetegninger som viser eksisterende og framtidig terrengnivå. Eksakt
plassering skal vises ved kotehøyde på bygninger og kjørevei.
f)

Ved etablering av boligbebyggelse på felt B2 (Rødsfjellet) skal det sikres gangadkomst
gjennom feltet til friluftsområdene på østsiden av Asmaløy.
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g) Grad av utnytting per tomt skal ikke overstige bruksareal (BRA) 30%. Overskridelse av
utnyttingsgraden krever reguleringsplan.
Retningslinje til § 5.1.1
i.
Gjennom reguleringsplan kan det fastsettes boligtyper og -størrelser for å kunne tilby et
bredere spekter. I Hvaler kommune er det spesielt behov for mindre boliger og leiligheter
egnet for nyetablerte og eldre.
Retningsgivende tetthet er 1,5 – 3 boenheter per daa.

ii.

§ 5.1.1.1 Minste uteoppholdsareal (MUA) og lekeareal (jf. PBL § 11-9 nr. 5 og § 11-10)
a) Ved utarbeiding av nye reguleringsplaner skal det settes av uteoppholdsareal i henhold til
underliggende tabell. MUA skal fortrinnsvis opparbeides som grønnstruktur med plass til lek
og opphold. MUA skal ikke kunne brukes til parkering. Opparbeiding av MUA skal sikres med
rekkefølgebestemmelse. Følgende arealer kan beregnes som uteoppholdsareal:
 Felles oppholdsareal
 Private hager
 Balkonger og (tak)terrasser
Bebyggelsestype
Enebolig

MUA for felles opphold
150 m2

Leilighet/sekundærbolig/andre boligtyper

50 m2

b) Ved utarbeiding av nye reguleringsplaner skal det settes av lekeareal på bakkeplan i henhold
til underliggende tabell. Lekeareal vises i reguleringsplankart med eget planformål lekeplass.
Opparbeiding av lekeareal skal sikres med rekkefølgebestemmelse.
På grunn av terrenget er framtidig boligområde på Heggane (omfattet av sone H810_1)
unntatt kravet om at grendelekeplassen må ha jevn flate egnet for ballspill.

Nærlekeplass
For antall
Maks
enheter
avstand
Maks. hver
150 m
30. boenhet

Min størrelse

5 m2/boenhet
Minimum 100
m2
Funksjon: lekeplass for barn 0 – 12 år
Krav: sandkasse, benk, klatreredskap,
huske og ett lekeapparat til, samt fast
dekke flatt nok til trehjulsykling,
manøvrering av rullestol og frasetting av
barnevogn.

Grendelekeplass
For antall
Maks
enheter
avstand
Over 30
350 m
boenheter

Min
størrelse
1,5 daa

Funksjon: areal for særlig plasskrevende lek
som ballspill, skøyter, byggelek og lignende.
Krav: minst 50 % av arealet skal være jevn
flate egnet for ballspill. Plassen skal også ha
park- eller naturareal med slitesterk
trevegetasjon der bygging av lekehytter etc.
er tillatt.

Retningslinje til § 5.1.1.1
i.
Utearealene skal fortrinnsvis legges på den delen av tomta som har de beste solforholdene.
ii.

Arealet til grendelekeplass kan deles på mindre enheter, men ingen mindre enn 0,5 daa.

iii.

Kravet til grendelekeplass kommer i tillegg til, ikke istedenfor, krav til nærlekeplass ved
prosjekter med over 30 boenheter.

iv.

Lokale leke- og oppholdsarealer for barn og unge skal vurderes før man velger plassering for
boliger og veier. Steder som allerede er tatt i bruk av barn som naturlige lekeområder bør
sikres som del av framtidige lekeplasser eller uteområder.
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v.

Arealer til lek og uteopphold skal være betryggende sikret og ha sikker adkomst.

vi.

Arealer brattere enn 1:3, smalere enn 2 m og støybelastede områder regnes ikke med som
leke- eller uteoppholdsareal.

§ 5.1.2 Bestemmelser for fritidsboliger innenfor områder avsatt til bebyggelse og anlegg (jf.
PBL §§ 11-9 nr. 5, 6 og 8 og 11-10 nr. 2)
Innenfor arealformål bebyggelse og anlegg med alle underformål og kombinerte formål (nåværende
og framtidig) er oppføring av ny fritidsbolig eller bruksendring til fritidsbolig ikke tillatt. Dette betyr
blant annet følgende (listen er ikke uttømmende);
 Riving og gjenoppføring er ikke tillatt.
 Bruksendring og innredning av eksisterende bygninger, for eksempel sjøboder, uthus,
landbruksbebyggelse eller lignende til fritidsbebyggelse er ikke tillatt.
Unntatt fra forbudet er ny fritidsbebyggelse i områder avsatt til framtidig fritidsbebyggelse. I sistnevnte
områder kan det etableres nye fritidsboliger og tillates utvikling av eksisterende bebyggelse etter
følgende bestemmelser;
a) Felt BFR 1 – 7 (Søndre Sandøy): Etter behandling av enkeltvise søknader tillates etablering
av nye fritidsboliger innenfor formålet. Antall nye fritidsboliger er angitt i disposisjonsplan for
Søndre Sandøy vedtatt 1979. Ettersom det er mange automatisk fredete kulturminner i
området, skal plassering av ny bebyggelse godkjennes av Fylkeskonservator. For øvrig
gjelder bestemmelsene § 5.2.4 og § 5.2.5 for både ny og eksisterende bebyggelse.
b) Felt BFR 8 (Holtefeltet): Etter behandling av enkeltvise søknader tillates etablering av nye
hytter i tråd med disposisjonsplan for Holte hyttefelt datert 1.9.1969. Disposisjonsplanen
tillater maksimalt 100 hytter på feltet som helhet. Det kreves 1 biloppstillingsplass per ny
hytte opparbeidet på felles parkeringsplass. Bebyggelsen skal plasseres slik at den ikke blir
synlig fra fylkesveien eller fra sjøen, og bør ellers være i tråd med disposisjonsplanen. For
øvrig gjelder bestemmelsene i §§ 5.2.4 og 5.2.5 for både ny og eksisterende bebyggelse.
c) Felt BFR 9 (Kjølholtåsen): Etter behandling av enkeltvis søknad tillates etablering av én ny
hytte. For øvrig gjelder bestemmelsene i § 5.2.4 og § 5.2.5.
d) Felt BFR 10 – 14 (Laenga, Sand/Basto, Litoppen, Huser/Skipstad og Røsseberget): nye
fritidsboliger kan ikke etableres før området inngår i reguleringsplan. Reguleringsarbeidet
skal ivareta følgende forhold:
 Reguleringsplanen skal vise tomtestruktur med tomtestørrelse på ca. 1 daa per hytte.
 Reguleringsplanen skal vise bebyggelsens plassering, adkomst og parkering for både
nye og eksisterende hytter.
 Bebyggelsen skal plasseres så lite synlig som mulig, spesielt sett fra sjøen og viktige
ferdselsårer.
 Parkering skal løses i felles parkeringsplasser. Det er ikke ønskelig med kjøring fram til
den enkelte hytte.
 Forholdet til eventuelt sikrede friluftsområder innenfor planområdet skal avklares og
allmennhetens rett til ferdsel sikres.
 Skjermende og avgrensende grønnstruktur skal bevares.
 Reguleringsplanen bør omfatte et større område enn området for framtidig
fritidsbebyggelse for å kunne sikre blant annet grønnstruktur, infrastruktur og
landskapshensyn.
For eksisterende hytter gjelder, med mindre annet er bestemt i reguleringsplan, bestemmelsene §
5.2.4 og § 5.2.5.
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§ 5.1.3 Bestemmelser for næringsbebyggelse innenfor områder avsatt til bebyggelse og
anlegg (jf. PBL §§ 11-9 nr. 8 og 11-10)
a) Næringsbebyggelse skal primært oppføres i områder med underformål knyttet til
næringsvirksomhet. Det kan drives næringsvirksomhet på arealer avsatt til hovedformål
bebyggelse og anlegg uten underformål, der det lar seg forene med omgivelsene med
hensyn til støy, støv, lukt, trafikk, med videre. Større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak
som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, krever reguleringsplan.
b) Maksimal høyde for bebyggelsen på område FN3 (Stokken) skal ikke overstige kote +10
moh. Bygninger og anlegg skal ha en dempet utforming og særlig høy estetisk kvalitet, både i
seg selv og i forhold til omgivelsene.
§ 5.1.4 Sentrumsformål
Innenfor underformålet sentrumsformål i Ødegårdskilen tillates ikke nye boenheter eller
hotell/overnatting.
§ 5.1.5 Idrettsanlegg (jf. PBL § 11-9 nr. 5 og 11-10)
Idrettsbanen på Rove tillates benyttet til langtidsparkering.
§ 5.1.6 Bestemmelser for områder avsatt til kombinerte bebyggelse og anleggsformål (jf. PBL §
11-9 nr. 5, 6 og 8 og § 11-10)
a) Innenfor felt BKB1 (Dypedalsåsen) tillates boligbebyggelse og offentlig eller privat
tjenesteyting.
b) Innenfor felt BKB2 (Dypedal) tillates videreføring av dagens boligbebyggelse og etablering av
ny bebyggelse til fritids- og turistformål (utleiehytter) for bruk i fisketurisme. Ved utarbeiding
av reguleringsplan skal følgende forhold ivaretas:
 Reguleringsplanen skal vise plassering av ny bebyggelse. Bebyggelsen skal plasseres
så skånsomt som mulig i terrenget og være minst mulig eksponert.
 Reguleringsplanen skal sikre allmennhetens ferdsel og tilgang til strandkanten og sjøen.
 Reguleringsplanen skal sikre tilfredsstillende parkeringsløsninger.
 Det tillates ikke etablering av nye boenheter.
c) Innenfor felt BKB3 (Dypedal) tillates boligbebyggelse og næringsbebyggelse.
d) Innenfor felt BKB4 (Sand) tillates bebyggelse til fritids- og turistformål og næringsbebyggelse
(hotell og bevertning). Underformålene kontor, industri, lager og vegserviceanlegg tillates
ikke. Reguleringsplan for området skal ivareta følgende forhold:
 Planen skal vurdere plassering og høyder for best å ivareta terreng og landskapsbilde.
Spesielt viktig er å bevare landskapsbildet sett fra nasjonalparken.
 Planen skal avklare type virksomhet samt plassering og andel av arealet for hver
virksomhetstype.
 Allmennhetens ferdsel i området skal sikres.
e) Innenfor felt BKB5 (Skipstadsand) tillates boligbebyggelse og næringsbebyggelse.
f)

Innenfor felt BKB6 (Stentippen vest) tillates råstoffutvinning og næringsbebyggelse. og ved
BKB7 (Stentippen øst) tillates næringsbebyggelse.

g) Innenfor felt BKB8 (Hvaler gjestgiveri) tillates bebyggelse til fritids- og turistformål og
næringsbebyggelse (hotell og bevertning). Underformålene kontor, industri, lager og
vegserviceanlegg tillates ikke.
h) Innenfor felt BKB9 (Sandbrekke) tillates bebyggelse til fritids- og turistformål og
næringsbebyggelse (hotell og bevertning). Underformålene kontor, industri, lager og
vegserviceanlegg tillates ikke.
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§ 5.1.7 Bestemmelser for områder avsatt til fritids- og turistformål (jf. PBL §§ 11-9 nr. 5 og 1110)
a) Innenfor felt BFT1 (Sauevika) tillates videreføring og -utvikling av leirsted.
b) Innenfor felt BFT2 (Nordneset) tillates videreføring og -utvikling av campingplass og
utleiehytter.
c) Innenfor felt BFT3 (Tredalen) tillates videreføring og -utvikling av leirsted.
d) Innenfor felt BFT4 (Tjeldholmen) tillates videreføring og -utvikling av leirsted.
e) Innenfor felt BFT5 (Listranda) tillates campingplass. Alle tiltak skal utføres på en slik måte at
arealet med enkle grep kan tilbakeføres til landbruksformål.
f)

Innenfor felt BFT6 (Akerøya) tillates videreføring av friluftsanlegg for overnatting/leirsted. I
tillegg til eksisterende bygninger tillates mindre bygg innenfor området for fritidsformål for å
tilrettelegge for informasjon, opprettholde den ornitologiske stasjonen for merking av fugl
samt styrke friluftslivet, jf. verneforskriften.

g) Innenfor felt BFT7 (Tobakksbukta) tillates etablering av utleiehytter.
h) Innenfor felt BFT8 (Stakhalden) tillates videreføring og -utvikling av utleiehytter.
i)

Innenfor felt BFT9 (Kjølholt) tillates etablering av utleiehytter.

j)

Innenfor felt BFT10 (Homlungen) tillates videreføring av friluftsanlegg for overnatting/leirsted.
Bebyggelsen på Homlungen er fredet og skal ikke utvides.

k) Innenfor felt BFT11 (Lauer) tillates videreføring og -utvikling av friluftsanlegg for
overnatting/leirsted.
l)

Innenfor felt BFT12 og FFT2 (Makø) tillates videreføring og -utvikling av leirsted. Ved tiltak
innenfor området FFT2 kreves reguleringsplan. Reguleringsplanen skal ivareta følgende
forhold:
 naturmangfold
 allmennhetens rett til ferdsel
 bebyggelsen skal tilpasses eksisterende terreng og plasseres minst mulig eksponert mot
sjø

§ 5.1.8 Andre typer bebyggelse og anlegg (jf. PBL §§ 11-9 nr. 5, 6 og 8 og 11-10)
a) Innenfor felt BAB1 (Bekkene) tillates massegjenvinningsanlegg for håndtering av rene
masser. Ved utarbeiding av reguleringsplan skal det utarbeides en landskapsplan som blant
annet skal vise terrengformer/-profiler og beplanting underveis og etter endt bruk av området.
b) Innenfor felt BAB2 – 9 (Liløkkeveien, Brekkerød, Røssbakken, Urdalsveien, Edholmen,
Kjølholt og Buvikveien) tillates båtopplag.

§ 5.2 LNF-områder for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (jf. PBL § 11-11)
Innenfor 100-metersbeltet gjelder byggeforbudet etter PBL § 1-8 andre ledd, der ikke annen
byggegrense er fastsatt i kommuneplankartet eller i reguleringsplan, jf. § 2.3. I kommuneplankartet er
byggegrensen vist som juridisk linje forbudsgrense sjø. I LNF-områder for spredt bolig-, fritids- eller
næringsbebyggelse (nåværende og framtidig) gjelder for øvrig følgende bestemmelser;
a) Tiltak som er nødvendig i forbindelse med tradisjonell jord-, skog-, og utmarksnæring tillates,
jf. § 5.2.1 og § 5.2.2.
b) Det er ikke tillatt å etablere nye fritidsboliger. Dette inkluderer blant annet følgende (listen er
ikke uttømmende);
 Riving og gjenoppføring er ikke tillatt.
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Bruksendring og innredning av eksisterende bygninger, for eksempel boliger, sjøboder,
uthus, landbruksbebyggelse eller lignende til fritidsbebyggelse er ikke tillatt.

c) Det er ikke tillatt å etablere ny bolig- eller næringsbebyggelse/nye enheter.
d) Deling av grunneiendom er ikke tillatt. Unntak er fradeling til uendret bruk og fradeling til
landbruksformål.
e) Mindre tilretteleggingstiltak for allment friluftsliv tillates i form av for eksempel tursti, toalett,
skilting og badeplasser under forutsetning av at tiltaket ikke beslaglegger dyrket mark, eller
er i strid med andre viktige landbruks-, natur- eller friluftsinteresser.
f)

Etablering av separate avløpsanlegg mindre enn 50 PE er tillatt dersom de ikke er i konflikt
med viktige landbruks-, natur-, frilufts- eller kulturminneinteresser. På tilsvarende betingelser
er etablering av stikkledninger for tilknytning til kommunalt vann- og avløpsanlegg tillatt.

Retningslinjer til § 5.2
i.
Liste med gårds- og bruksnummer samt eventuelt festenummer for kategoriene
næringsbebyggelse, boligbebyggelse og fritidsbebyggelse i LNF-spredt områder, ligger
vedlagt planbestemmelsene. Listen er veiledende for hvilke eiendommer LNF-spredt
bestemmelsene gjelder for. Dataene er hentet direkte fra matrikkelen og det må tas forbehold
om feilregistreringer. Den faktiske godkjente bruken av den eksisterende bebyggelsen må
vurderes nærmere i hver enkelt sak.
ii.

Arbeid i forbindelse med etablering av VA-anlegg og fiberkabel skal utføres skånsomt i
forhold til terreng og natur.

iii.

Anleggsbredden og terrenginngrepene skal holdes på et minimum og det skal tas hensyn til
eksisterende vegetasjon. Ved alle terrenginngrep skal disse i ettertid tilbakestilles til
opprinnelig tilstand i størst mulig grad.

iv.

Alle rør/ledninger skal tildekkes med stedegne masser.

v.

Arbeidet må ikke føre til uønsket drenering eller hindringer av vanntilførselen.
Gravearbeidene skal ikke føre til at vannets naturlige løp endres. Det skal tas særlig hensyn
til drenering av dyrket mark.

vi.

Tiltaket må ikke føre til hindringer for allmennhetens muligheter til ferdsel og opphold.
Anleggselementer som pumpestasjoner o.l. skal ikke eksponeres i landskapet.

§ 5.2.1 Bestemmelser for landbruksbebyggelse i LNF-områder for spredt bebyggelse (jf. PBL §
11-11 nr. 1)
a) Nye driftsbygninger og konstruksjoner i landbruket skal dimensjoneres i samsvar med
faktiske, driftsmessige behov. Behovet skal dokumenteres.
b) Driftsbygninger tillates oppført med bebygd areal (BYA) på inntil 500 m2. Dette omfatter også
tilbygg dersom bygningens totale areal inkludert tilbygg ikke overstiger 500 m2 BYA.
c) Utvidelse av gårdstun, opparbeidelse av lagerplass og uteareal i forbindelse med
landbruksdrift kan tillates med inntil 500 m2.
d) Landbruksbebyggelsens mønehøyde skal ikke overstige 10 m, målt fra gjennomsnittlig
planert terreng. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel 25 – 35 grader.
e) Ny landbruksbebyggelse inklusive våningshus skal plasseres i direkte tilknytning til
eksiterende gårdstun og gis en god plassering med hensyn til vegetasjon og landskapsbilde.
Bebyggelsen skal utformes i tråd med lokal byggeskikk med hensyn til materialvalg,
formspråk, fargebruk og detaljering. Dersom kommunen vurderer ønsket lokalisering til ikke å
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være forsvarlig ut fra jordvernhensyn og/eller bo- og driftsmessige forhold, kan kommunen
kreve annen plassering.
§ 5.2.2 Bestemmelser for annen næringsvirksomhet i tilknytning til landbruk i LNF-områder for
spredt bebyggelse (jf. PBL § 11-11 nr. 2)
a) Næringsvirksomhet som ikke faller inn under det tradisjonelle landbruksbegrepet tillates kun
dersom:
 Virksomheten kan innpasses i eksisterende gårdstun.
 Virksomheten ikke krever vesentlig ombygging av bygninger.
 Virksomheten ikke legger beslag på bygninger eller annet areal som til enhver tid er
nødvendige for landbruksdriften.
 Virksomheten ikke medfører tiltak som kommer i konflikt med kulturminneverdier.
b) Arealer og bygninger som brukes til næringsvirksomhet som ikke faller inn under
landbruksbegrepet tillates ikke fradelt fra grunneiendommen.
c) Ny virksomhet skal ikke tilføre vesentlig belastning på omgivelsene.
d) Føringene i veilederen «Garden som ressurs» H-2401 skal følges.
§ 5.2.3 Bestemmelser for boliger i LNF-områder for spredt bebyggelse (jf. PBL § 11-11 nr. 2)
Det tillates ikke etablering av nye boliger/boenheter innenfor formålet. For eksisterende boliger kan
det etter behandling av enkeltvise søknader tillates utvikling etter følgende bestemmelser;
a) Boligtomtas samlede bygningsmasse skal ikke overstige 300 m² bebygd areal (BYA).
b) Plassering av ny bebyggelse skal være i harmoni med eksisterende bebyggelse hva angår
avstand fra kommunal vei med mindre det går på bekostning av trafikksikkerheten. I områder
uten tydelig struktur skal bebyggelsen ikke plasseres nærmere veikant enn 5 m. Avstand må
også avklares etter vegloven.
c) Møne- og gesimshøyde for bolig skal ikke overstige henholdsvis 7,5 m og 6,5 m.
d) Maksimal størrelse per anneks/garasje/uthus er 50 m² BYA/BRA. Møne- og gesimshøyde
skal ikke overstige henholdsvis 6 m og 4,5 m. Anneks/garasje/uthus skal oppføres i
tilknytning til bolighus og utformes i tråd med lokal byggeskikk.
e) Bygningenes høyde, gavlbredde, fasadelengde, med videre skal gi bebyggelsen preg av
småskala.
f)

Alle tiltak etter plan- og bygningslovens § 1-6 første ledd, skal tilpasses det eksisterende
terrenget og utformes på en slik måte at det eksponeres minst mulig. Store terrenginngrep
tillates ikke. Se for øvrig estetikkbestemmelsene i § 4.15.

g) Det skal utarbeides fasadetegninger som viser eksisterende og framtidig terrengnivå. Eksakt
plassering skal vises ved kotehøyde på bygninger og kjørevei.
§ 5.2.4 Bestemmelser for fritidsboliger i LNF-områder for spredt bebyggelse (jf. PBL § 11-11 nr.
2)
Innenfor arealformål spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse (nåværende og framtidig) er
oppføring av ny fritidsbolig eller bruksendring til fritidsbolig ikke tillatt. Dette betyr blant annet
følgende (listen er ikke uttømmende);
 Riving og gjenoppføring er ikke tillatt.
 Bruksendring og innredning av eksisterende bygninger, for eksempel sjøboder, uthus,
landbruksbebyggelse eller lignende til fritidsbebyggelse er ikke tillatt.
For eksisterende fritidsboliger kan det etter behandling av enkeltvise søknader tillates utvikling etter
følgende bestemmelser;
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a) På hver eiendom tillates kun én bygning med én bruksenhet. Frittstående uthus og anneks
tillates ikke utvidet. Bebyggelsen innenfor en eiendom skal etter utvidelse ikke kunne fungere
som flere selvstendige hytte-/bruksenheter.
b) Samlet bruksareal (BRA) for bebyggelse på fritidseiendom skal ikke overstige 90 m 2. Unntatt
fra dette er fritidsboliger beliggende i åpne områder bak strandsonen, jf. § 5.2.5, og i sonen
mellom forbudsgrense sjø og 100-meterslinjen, jf. § 5.2.6.
c) Der bebyggelsens størrelse allerede er lik, eller overskrider maksimal størrelse, tillates ikke
utvidelser. Vesentlig utvidelse (over 50% økning av BRA) tillates ikke.
d) Maksimal gesimshøyde er 3,5 m og maksimal mønehøyde er 5 m. For bygninger med pulttak
og flate tak skal gesimshøyde ikke overstige 4 m. Høyden måles fra gjennomsnittlig naturlig
eksisterende terreng. Unntatt fra dette er fritidsboliger beliggende i sonen mellom
forbudsgrense sjø og 100-meterslinjen, jf. § 5.2.6.
e) Maksimal fasadelengde skal ikke overstige 14 m. I eksponert retning mot sjøen tillates
maksimalt 12 m fasadelengde. Unntatt fra dette er fritidsboliger beliggende i åpne områder
bak strandsonen, jf. § 5.2.5, og i sonen mellom forbudsgrense sjø og 100-meterslinjen, jf. §
5.2.6.
f)

All bebyggelse skal tilpasses det naturlige terreng og utformes på en slik måte at den
eksponeres minst mulig. Dette får betydning for høyde, takform, materialvalg og fargesetting.
Det skal brukes ikke-reflekterende materialer og avdempede, naturtilpassede farger, også på
belistning, vinduer og andre bygningsdetaljer. Irreversible terrenginngrep som sprenging,
splitting og skjæring av fjell tillates ikke. Stedegen og skjermende vegetasjon skal bevares i
størst mulig grad.

g) Oppføring av frittliggende terrasse, frittliggende opparbeidet uteplass, frittliggende trapper og
lignende tillates ikke.
h) Opparbeidet uteplass, terrasse, veranda, utendørs gangareal og trapper tilknyttet hytte kan
tillates med samlet areal inntil 40 m 2. Verandaer, terrasser og uteplasser skal tilpasses det
naturlig eksisterende terreng og ligge lavest mulig. Det tillates ikke takoppbygg, takterrasse,
balkong, veranda eller utvendig gangareal eller lignende elementer over 1. etasjes plan.
i)

Svømmebasseng, badestamp, utedusj, levegger og lignende kan tillates som del av terrasse
innenfor rammene i bokstav h).

j)

Innhegning av eiendommer eller oppføring av gjerder og frittstående levegger er ikke tillatt.

k) Det er ikke tillatt å utvide etablerte adkomstveier, eller anlegge nye veier, parkeringsplasser,
gangstier eller andre elementer.
l)

Ved gjenoppføring etter for eksempel brann eller annen skade, skal ny situasjon som
hovedregel medføre mindre eksponering og styrke friluftslivets vilkår. Hensynet til disse
forhold skal legges til grunn for vurdering av om ny bebyggelse kan gis samme plassering
som tidligere.

m) Riving forutsetter at bebyggelsen kan rives uten at det etterlater spor i naturen.
Retningslinjer til § 5.2.4
i.
Der det allerede er flere hytteenheter på en eiendom gjelder bestemmelsene for hver enkelt
hytteenhet.
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§ 5.2.5 Særskilte bestemmelser for fritidsboliger i LNF-områder for spredt bebyggelse
innenfor bestemmelsesområde åpne områder (jf. PBL § 11-11 nr. 2)
a) Samlet bruksareal (BRA) for bebyggelse på fritidseiendom skal ikke overstige 125 m 2.
b) Maksimal fasadelengde skal ikke overstige 16 m.
c) For øvrig gjelder bestemmelsene i § 5.2.4.
§ 5.2.6 Særskilte bestemmelser for fritidsboliger i LNF-områder for spredt bebygglse mellom
forbudsgrense sjø og 100-meterslinjen (sone # 1 i plankart) (jf. PBL § 11-11 nr. 2)
a) Samlet bruksareal (BRA) for bebyggelse på fritidseiendom skal ikke overstige 70 m2.
b) For å tillate riving/nybygg eller utvidelse av eksisterende bruksareal eller høyde kreves at
bebyggelsen samles i én bygning. Eventuelt uthus/anneks skal være revet før tilbygg/nybygg
tas i bruk. Unntatt fra dette er etablering av anneks som omfattes av § 4.18.2 a).
c) Maksimal mønehøyde er 4,5 m og maksimal gesimshøyde er 3,5 m. For bygninger med
pulttak og flate tak skal gesimshøyde ikke overstige 4 m. Høyden måles fra gjennomsnittlig
naturlig eksisterende terreng. Det skal utarbeides fasadetegninger som viser eksisterende
terrengnivå.
d) Maksimal fasadelengde skal ikke overstige 12 m. I eksponert retning mot sjøen tillates
maksimalt 10 m fasadelengde.
e) For øvrig gjelder bestemmelsene i § 5.2.4.

§ 5.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (jf. PBL § 11-11 nr.
3)
Områdene er avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, ferdsel, farleder,
småbåthavn, naturområde, friluftsområde og fiske. Tiltak som kan påvirke sikkerheten eller
framkommeligheten i sjø krever tillatelse etter havne- og farvannsloven i tillegg til plan- og
bygningsloven.
a) Nye og utvidelse av eksisterende brygger tillates kun innenfor områder avsatt til småbåthavn.
b) Nye bøyer og moringer tillates kun innenfor områder avsatt til småbåthavn.
c) Tiltak som hindrer allmenhetens rett til ferdsel er ikke tillatt.
d) Mudring er et søknadspliktig tiltak, og kan kun tillates innenfor områder avsatt til småbåthavn.
Retningslinjer til § 5.3
i.
Ved behandling av eventuelle dispensasjonssøknader fra forbudet mot nye og utvidelse av
eksisterende brygger utenfor areal avsatt til småbåthavn, vil blant annet samling av
båtplasser og reduksjon i antall brygger være viktige vurderingsmomenter.
§ 5.3.1 Bestemmelser for småbåthavner (jf. PBL § 11-11 nr. 3)
a) Etablering av nye og utvidelse av eksisterende småbåthavner/brygger kan ikke skje før
anlegget er del av en reguleringsplan. Reguleringsplanen skal fastsette småbåthavnens
utstrekning både i sjø og på land. Unntatt fra kravet om reguleringsplan er brygger omfattet
av § 4.2 g).
b) Tilstrekkelige landarealer for parkering/manøvrering, samt sikker adkomst er en forutsetning
for utvidelse av dagens virksomhet.
c) I bryggeanlegg med 10 båtplasser eller mer skal det settes av merkede gjesteplasser til bruk
for allmennheten.
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d) Ved etablering av ny/utvidet småbåthavn i felt SH1 (Korshavn) skal fergeleiet opprettholdes
som beredskapstiltak.
e) Ved utvidelse av eldre stolpebryggeanlegg skal verdien av å videreføre stolpebrygge
vurderes i forhold til kulturlandskapet.
Retningslinjer til § 5.3.1
i.
Ved regulering av småbåthavner skal miljøbelastningen på omgivelsene i form av støy,
trafikk, adkomstforhold i sjøen og på land, parkering, opplag, forurensninger, bunnforhold,
landskapstilpasning samt skjerming mot naboer og lignende utredes. Behovet for
båtutsettingsrampe for småbåt på henger og stativ for kajakk/kano skal vurderes.
ii.
Mudring bør unngås.
iii.
Grunne områder bør bevares som naturområde eller badeplass.
§ 5.3.2 Bestemmelser for områder avsatt til naturområde i sjø (jf. PBL § 11-11 nr. 3)
Områdene som er avsatt til naturområde i sjø skal være inngrepsfrie soner. Områdene er utløp for
ørretbekker og andre grunne sjøområder. Her tillates ikke endringer på eksisterende brygger og VAledninger skal ikke etableres eller endres. Mudring tillates ikke.
Retningslinje til § 5.3.2
i.
For ny småbåthavn ved Dypedal: Eksisterende steinbrygge gjennom naturområde i sjø kan
opprettholdes som adkomst til bryggeanlegget.
§ 5.3.3 Bestemmelser for områder avsatt til fiske (jf. PBL § 11-11 nr. 3)
Områdene som er avsatt til fiske har i tillegg til verdi for fiskerinæringen også ofte stor verdi for
friluftslivet. Her tillates ikke endringer på eksisterende brygger. Mudring tillates ikke.
§ 5.3.4 Bestemmelser om akvakultur
Innenfor areal avsatt til kombinert formål farled, ferdsel, fiske, akvakultur, natur og friluftsområder kan
det tillates anlegg for akvakultur. Lokalisering av akvakulturanlegg skal skje etter en avveining der
interessene for natur, ferdsel, fiske og friluftsliv ikke blir vesentlig skadelidende. Avveiningen skal skje
i forbindelse med at det gis tillatelse etter akvakulturloven, og havne- og farvannsloven.
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