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§  1.    GENERELT.  

1. Det  regulerte  området  er  vist  på  planen  med  reguleringsgrense.  

2. Planområdet  er  inndelt  i  følgende  formål:  

Byggeområder.  
 Boliger  
 Hytter  
 Campinghytter  

Landbruksområder  

Offentlige  trafikkområder  
 Kjøreveg  

Fareområder  
 Høyspent  

Spesialområder  
 Camping   

Frisiktssoner  
 Båthavn  
 Badeområde  

Fellesområder  
 Felles  atkomst  

§  2.  FELLES  BESTEMMELSER.  

1. Utarbeidelse  av  situasjonsplan  
 Ved  byggesøknad  skal  det  vedlegges  situasjonskart  i  målestokk  1:1000  som  viser  hvordan  den  ubebygde     
delen  av  tomta  skal  planeres  og  utnyttes.   På  planen  skal  angis  eventuelle  forstøtningsmurer,  
terrengmessig  behandling  med  høydeangivelse  og  areal  for  parkering.  
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2.  Mønehøyder.  
Mønehøyde  for  boligbygg  og  servicebygg  innen  campingområdet  skal  ikke  overstige  7  m  fra  høyeste  
punkt  ved  grunnmur  målt  fra  opprinnelig  terrenghøyde.  Tilsvarende  høyde  for  campinghytter  er  5  m.  

3.  Ubebygd  areal.  
Ubebygde  deler  av  tomten  skal  gis  en  tiltalende  utforming  og  beplantning.  

4.  Overflater.  
Bygningene  skal  behandles  fasademessig  på  alle  frittstående  sider.  Planutvalget  skal  påse  at  
bebyggelsens  form,  vindusinndeling  og  synlige  materialer  er  harmonisk.  

5.  Byggegrenser.  
Innenfor  byggegrenser  mot  vann  er  det  ikke  tillatt  med  bygninger,  anlegg  eller  tomtemessig  
opparbeidelse.  Båtfeste  er  tillatt  her.  

6.  Avløp.  
Nye  enheter  kan  ikke  etableres  før  det  er  dokumentert  at  det  totale  utslipp  er  innenfor  godkjente  rammer.   

7.    Tinglyste  rettigheter.  
Tinglyste  vegretter  i  planområdet  opprettholdes.  

§  3.   BYGGEOMRÅDE  FOR  BOLIGER.  

1. Bebyggelsen  skal  nyttes  til  boligformål,  samt  tilhørende  garasje  og  uthus.  

2. Tillatt  utnytting  av  tomtene,  BYA  =  bebygd  areal  som  prosent  av  tomtestørrelsen,  skal  ikke  overstige  
25%  for  områdene  B1  og  B3.  For  område  B2  skal  maks.  utnyttelse  være  BYA  =  10%.   For  område  B4  
skal  maks.  utnyttelse  være  BYA  =  15%.  

3. Til  hver  bolig  skal  det  ved  rammesøknad  vises  parkeringsplass  for  2  biler,  i  tillegg  til  garasje/carport.  

§  4.   BYGGEOMRÅDE  FOR  HYTTER.  

1. Området  skal  benyttes  til  fritidsbebyggelse.  Nye  hytter  utover  de  eksisterende  er  ikke  tillatt.   

2. Tillatt  utnytting  av  tomten,  BYA  =  bebygd  areal  som  prosent  av  tomtestørrelsen,  skal  ikke  overstige  
10%.  

3. Hytteeiendom  234/121  lengst  syd,  vest  for  området  regulert  til  landbruk,  gis  vegrett  over  
landbruksarealet.  

4. Grensene  for  eiendommene  234/14,  234/16  og  234/62  skal  bestemmes  ved  vanlig  kart-  og   
delingsforretning  etter  tidligere  gjeldende  dokumenter  for  skylddeling  av  parsellene.  
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§  5.   BYGGEOMRÅDE  FOR  CAMPINGHYTTER.  

1. I  de  to  områdene  C1  og  C2  for  Camping  kan  det  tillates  oppført  campinghytter.   Utnyttelsesgrad  for  
områdene  er  satt  til  BYA  =  17%.   Hyttene  skal  ha  lik  tankvinkel.   
Om  alle  hyttene  ikke  blir  bygget  kan  en  hytteenhet  erstattes  av  en  campingvogn.  

2.     Parkering  av  biler  kan  skje  ved  hver  hytte.  

3.     Innenfor  områdene  C1  og  C2  skal  jordlovens  §§  9  og  12  gjelde.    

§  6.   OMRÅDE  FOR  LANDBRUK.  

1.    Området  skal  nyttes  til  landbruk.   

§  7.   OFFENTLIGE  TRAFIKKOMRÅDER  

1.   Området  reguleres  til  offentlig  veg  med  tilhørende  sideterreng.  

§  8.   FAREOMRÅDER.  

1.   Området  gjelder  høyspentlinje  med  driftsspenning  22  kV.   Mindre  viktige  bygninger  og  andre  faste   
innretninger  kan  etter  avtale  med  ledningseieren,  plasseres  innenfor  området.   Campingvogner  kan  ikke  
plasseres  under  linja.   Fast  oppstilte  campingvogner  må  ha  en  horisontalt  målt  avstand  til  nærmeste  fase  
på  minimum  6  m.   Campingvogner  oppstilt  i  inntil  3  mnd.  må  ha  en  horisontal  avstand  til  nærmeste  fase  
på  minimum  2,5  m.  

§  9.   SPESIALOMRÅDE   CAMPING.  

1. I  de  fem  områdene   C3  –  C7  for  Camping  kan  det  til  enhver  tid  tillates  80  oppstillingsplasser  for  
campingvogner/telt,  med  fordeling  på  områdene  som  vist  på  plankartet.  

2. Innretninger  som  etableres  i  tilknytning  til  campingvognene  skal  meldes  til  planutvalget,  dersom  de  har  
et  omfang  som  kommer  inn  under  meldepliktige  tiltak  i  Plan-  og  bygningsloven.  Det  kan  settes  opp  
toiletter,  innretninger  og  anlegg  for  campingdriften.  

3. Parkering  av  biler  kan  skje  ved  hver  campingvogn  eller  teltplass.  

4. Område  for  lek  opparbeides  til  lekeplass.  

§  10.   SPESIALOMRÅDE   FRISIKTSONER.        

1.    Frisiktsoner  skal  holdes  fri  for  sikthindrende  innretninger  og  vegetasjon  i  en  høyde  0,5  m  over   

tilliggende  vegbane.  
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§  11.   SPESIALOMRÅDE  BÅTHAVN.       

1.    I  område  for  privat  småbåthavn  kan  det  etableres  kai,  brygger,  båtfester  mv  i  tilknytning  til  bruken  for   

oppsittere  og  campingdriften.   

§  12.   SPESIALOMRÅDE  BADEOMRÅDE  .       

1.    Området  er  badeområde   for  campingplassen  og  eiendommer  med  tinglyste  rettigheter.   

§  13.   FELLESOMRÅDER.  FELLES  AVKJØRSEL  

1. Felles  avkjørsel  er  adkomst  til  eiendommene  som  grenser  inntil.  

2.    Felles  avkjørsel  med  frisiktsone  mot  nord  utbedres  før  videre  utbygging.  
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