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1. Planens hensikt 

 

Planen skal legge til rette for frittliggende fritidsbebyggelse ved strandsonen og 
ny adkomstveg. 

 
 
2. Generelt 

 

 
2.1 Planens avgrensning 

Planbestemmelsene gjelder innenfor det regulerte området som på plankartet er 
vist med reguleringsplangrense. 

 
 
2.2 Forhold til andre planer og avtaler 

Etter at reguleringsplanen har tredd i kraft skal det ikke etableres forhold ved 
private avtaler og servitutter som er i strid med reguleringsplanen og dens 
arealformål. 

Følgende reguleringsplaner blir delvis erstattet i den grad den nye planen 
overlapper eksisterende plan: 

03135: Farstad-Sandvika Hytteområde 

09041: Farstad-Sandvikbukta 

201402: Farstad-Skotten, gangveg (Høringsforslag) 

Datert: 22.10.2021 
Sist revidert: 08.03.2022 
Vedtatt dato: 19.05.2022 
Dato for siste  

mindre endring:  
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2.3 Reguleringsformål 

Det ca. 14,6 daa store planområdet er regulert til følgende formål: 
 

Bygninger og anlegg, jf. pbl § 12-5, 2. ledd nr. 1 

Arealformål SOSI Feltnavn daa 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 1111 BFS 5,2 
Fritidsbebyggelse-frittliggende 1121 BFF 1,9 
Avløpsanlegg 1524 BAV 0,1 

 
 

Samferdsels anlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2 

Arealformål SOSI Feltnavn daa 

Veg 2010 SV 0,5 
Annen veggrunn – tekniske anlegg 2018 SVT 0,5 
Annen veggrunn – grøntareal 2019 SVG 0,1 

 
 

Landbruls-, natur- og friluftsformål, jf. pbl § 12-5, 2. ledd nr. 4 

Arealformål SOSI Feltnavn daa 

Friluftsformål 5130 LF 4,3 

 
  Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, jf. pbl § 12-5, 2. ledd nr. 6  

Arealformål SOSI Feltnavn daa 

Friluftsområde i sjø 6700 VFR 2,0 

 

Innenfor planområdet er det avsatt følgende hensynssoner: 
 

Sikringssoner, jf. pbl § 12-6 

Hensynssone SOSI Feltnavn daa 

Frisikt 1204 H140 0,1 
 
 

Støysoner, jf. pbl § 12-6 

Hensynssone SOSI Feltnavn daa 

Gul sone iht. T-1442 220 H220 1,6 
 
 

Faresoner, jf. pbl § 12-6 

Hensynssone SOSI Feltnavn daa 

Flomfare 320 H320 2,4 
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3. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 

 
3.1 Plankrav 

Ved byggesøknad for tiltak innenfor planområdet skal det legges ved 
situasjonsplan i egnet målestokk (1:500). Planen skal vise lengdeprofil og 
tverrsnitt på veg (terrengprofil). Videre skal det legges ved terrengprofiler som 
viser tverrsnitt av området gjennom hvert hus tenkt oppført. Profilen skal også 
vise plassering av bygninger med kotehøyde fra ferdig gulv, takvinkel og total 
høyde på bygg. Profilen skal gå minst fire meter utenfor eiendomsgrensen og 
høyde på nabohus skal vises. 

Situasjonsplanen skal vise plassering av bygninger, møneretning, antall etasjer 
og parkeringsplasser, og framtidige garasje(r) skal være vist. Videre eventuelle 
støttemurer, uteoppholdsareal, avkjøring (med lengde- og tverrprofil) samt 
verdifulle tre. Situasjonsplanen skal vise tilgrensende bygg. 

Situasjonsplanen skal også vise grøntområder, lekeområder, støttemurer og 
lignende samt konsekvenser for naboeiendommer, der faren for økt støyinnfall 
og tap av utsikt skal vurderes spesielt. 

Det skal legges fram en plan som viser løsning for vannforsyning og avløp samt 
håndtering av overflatevann. 

Situasjonsplanen skal vise evt. brannkummer etter samråd med 
brannvernmyndigheten. 

Situasjonsplanen skal vise evt. trafostasjon etter samråd med ansvarlig 
nettselskap. 

 
 
3.2 Byggegrenser 

Bygg skal plasseres innenfor byggegrensene som vist i planen. Der byggegrense 
ikke vises i plankartet følger denne formålsgrensen. Sekundære bygg (garasje, 
driftsbygninger, uthus o.l.) under 50 m2 grunnflate og en bygningshøyde på 
maks. 5,0 m kan bygges utenfor byggegrense og inntil 1,0 m fra nabogrense. 

 
Veggrøft skal ikke fylles igjen. 

 
3.3 Terrenginngrep 

Nødvendige inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng skal utføres skånsomt 
og beskyttes under anleggs- og byggearbeidet. Alle skjæringer og fyllinger skal 
forsøkes gis en utforming og overflate som demper den visuelle effekten av 
inngrepene. Overganger mellom forskjellige flater legges i 
jevne og myke linjer. Maks stigning på fyllinger er 1:2. Ved brattere fyllinger skal 
det bygges opp med natursteinmur eller støpt mur/murblokker i nødvendig 
høyde for at fyllingen skal få skråning 1:2 
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Verdifulle trær som ikke kommer i konflikt med bygg skal ikke fjernes fra 
tomten. Vegetasjonen i fri- og friluftsområder skal i størst mulig grad tas var på i 
sin naturlige form. Om trærne skal beskjæres, skal dette skje i samråd og i 
forståelse med berørte naboer som grenser til friområdet. 

 
 
3.4 Kulturminner 

Dersom det under arbeidet kommer fram gjenstander eller andre forhold som 
potensielt kan være av kulturhistorisk interesse, skal arbeidet stanses og 
kulturmyndighetene skal varsles. 

 
 
3.5 Estetikk 

Kommunen skal ved behandling av byggesaker sikre at byggene får en god 
arkitektonisk og estetisk utforming i forhold til seg selv og omgivelsene, og at 
byggene får en helhetlig og harmonisk utføring med tanke på takvinkel, takform, 
størrelse, farge og materiale. 
For boliger gjelder følgende vinkler: takvinkel for saltak skal være mellom 25-40 
grader, for pulttak mellom 6-15 grader og for flatt tak mellom 0-5 grader. 

 
3.6 Vannforsyning, avløpsløsning og overvannshåndtering 

Alle nye bygninger for varig opphold skal knyttes til godkjent anlegg for vann og 
avløp. Ved rammesøknad skal det legges ved en skisse som viser hvordan 
overvannshåndteringen er tenkt. 

 
3.7 Universell utforming 

Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for alle arealer og 
bygninger som er offentlige eller felles. 

 
3.8 Støy 

Nye boliger med tilhørende leke- og uteoppholdsareal skal tilfredsstille til enhver 
tid gjeldende støykrav for både innendørs og utendørs støynivå. Ved 
byggesøknad for tiltak innenfor eller ved hensynssonene for støy må det vises 
løsninger og dokumentasjon på at gjeldende krav oppfylles. 

 
 
3.9 Spredning av fremmede arter 

Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises 
aktsomhet for å unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. Lov 
om forvaltning av naturens mangfold. 

Det skal ikke innføres eller spres fremmede og skadelige arter ved opparbeiding 
av anlegg og byggeområder og ved massehåndtering. 
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4. Bestemmelser til arealformål 
 

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

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (felt BFS1-2, BFF1-2) 
Oppsamlingspunkter for renovasjon skal plasseres nært offentlig veg og 
tilgjengelig for renovasjonsbiler. 

 
Sekundærbygningens utforming og materialvalg skal tilpasses hovedhuset. 
Den ubebygde delen av tomta skal utformes og vedlikeholdes på en tiltalende 
måte der det naturlige terrenget tas mest mulig vare på. 

 
Ny bebyggelse skal i størst mulig grad tilpasses eksisterende terreng. Det er ikke 
tillatt med større oppfyllinger for å skape kunstig flate partier. Nivåforskjeller 
skal overvinnes med skråninger, mindre forstøtninger og/eller kombinasjon av 
tiltak. Likeledes kan bebyggelsen benyttes som støttemur. 

 

Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
Pr. tomt tillates etablering av kun ett -1- frittstående bolighus med tilhørende 
anlegg, som uthus, garasje og driftsbygning og lignende. 

 
Ytterligere fradeling av boligtomter tillates ikke. 

Plankartet viser omriss av eksisterende bebyggelse. 

Det skal avsettes areal for minst 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet. 

Ny bebyggelse skal utformes med saltak, eller valmtak. 

Maks. gesimshøyde/mønehøyde skal være 6,00/8,00 m over gjennomsnittlig 
opprinnelig terreng rundt bygget. 

 

Fritidsbebyggelse - frittliggende (BFF) 
I området er det tillatt oppført ett frittstående hytte pr. tomt med evt. ett uthus/ 
garasje. 

Dersom det er hensiktsmessig for minimale terrenginngrep kan det – etter 
søknad - tillates at deler av bebyggelsen ligger utenfor byggegrense. 

Hovedbygningen skal utformes i maks 2 etasjer med mønehøyde/gesimshøyde 
ikke høyere enn 6,50 m/ 6,00 over gjennomsnittlig opprinnelig terreng rundt 
bygget. 

 
Fritidsbolig kan være inntil BYA= 90 m2. Det kan tillates takutstikk inntil 15 m2 i 
tillegg til 90 BYA. I tillegg kan det oppføres en uisolert utebod inntil 20 m2 med 
en mønehøyde ikke over 3 meter av gjennomsnittlig opprinnelig terreng. 
Parkering teller ikke med i beregningen av BYA. Terrasse over 0,5 meter terreng 
skal telle med i BYA. 
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Det skal avsettes 2 biloppstillingsplasser pr. hyttetomt innenfor egen 
eiendomsgrense. 

 

Avløpsanlegg (f_BAV) 
Etter godkjent søknad om utslippstillatelse tillates etablertet avløpsanlegg/ 
renseanlegg i form av septiktank/ minirenseanlegg. Anlegget må plasseres 
tilgjengelig for tømmebil. 

Det private anlegget skal være felles for eiendommene og rettighetshavere på 
gnr./bnr. 84/26 og 84/14 og eiere av BFF1 og BFF2. 

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

Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Avkjørsler mot offentlig veg skal utformes etter gjeldende vegnormaler og krever 
godkjenning hos ansvarlig myndighet. 

Veg (f_SV1-2) 
f_SV1 og f_SV2 samt trafikkområde f_SVT1 har tilkomst fra fylkesveg 663 
gjennom eksisterende avkjørsel til Ørnetunet, dvs. Farstad – Sandvika 
hytteområde med tilhørende eiendommer. 

Vegene skal dimensjoneres for lastebil, iht. tømming av avfall/slam. 

Området f_SV1 og f_SV2 skal være felles tilkomstveg for eiendommene og 
rettighetshavere på gnr./bnr. 84/26 og 84/14 og eiere av BFF1 og BFF2. 

Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 
f_SVT1 skal benyttes til manøvreringsareal og snuplass for adkomstvegen 
f_SV1/f_SV2. 

Området f_SVT1 skal være felles tilkomstveg for eiendommene og 
rettighetshavere på gnr./bnr. 84/26 og 84/14 og eiere av BFF1 og BFF2. 

Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
Formålet omfatter areal som naturlig tilhører tilgrensende veger slik som grøft, 
skjæringer og fyllinger mm. 

Områdene følger eierskap og funksjon av tilstøtende samferdselstraser. 
 
 
4.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

Friluftsområder (LF) 
Området satt av til friluftsområde er privat eid og skal nyttes til opphold og 
rekreasjon. Friluftsområdet skal være tilgjengelig for alle. Privatiserende tiltak av 
uteområdene og fradeling av parseller i området tillates ikke. 

Eksisterende trær, særlig furutrær skal i best mulig grad bevares. 

Det tillates gjenoppbygging av det eksisterende naustet. 
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4.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
(§ 12-5 nr. 6) 

Friluftsområdet i sjø (VFR) 
Området viser eksisterende sjøområde. 

Det er ikke tillatt med inngrep i sjøbunn og strandlinjen. 
 
 
5. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6 og 11-8) 

 

 

 
5.1 Sikringssone for frisikt (H140) 

Areal innenfor frisiktsonene skal planeres ned til maks 0,5 m over nivået av 
tilstøtende veger. Ansvarlig vegmyndighet kan kreve sikthindrende vegetasjon 
og gjenstander fjernet. Høgstammete tre, trafikkskilt og lysmaster kan plasseres 
i siktsonen, så lenge det ikke hindrer sikten 

 
 
5.2 Støysoner (H220) 

Innenfor gul støysone (H220) skal det ved etablering av ny bebyggelse 
gjennomføres støyfaglige vurderinger for etablering av støyskjermingstiltak. Det 
skal ikke legges soverom i eller mot gul støysone. 

 
 
5.3 Faresone for flom (H320) 

I faresonen for flom er det ikke tillatt med bebyggelse. 
 
 
6. Rekkefølgebestemmelser 

 

 

 
6.1 Før rammetillatelse (felt BFS1-2 og BFF1-2) 

Godkjent anlegg for veg, vann, avløp og fellesanlegg må være utbygd før 
det kan gis byggetillatelse for bygg for varig opphold. 

 
Annen veggrunn som grøft, skjæring og fylling skal opparbeides og 
ferdigstilles samtidig med veganlegget. 

 
Evt. støytiltak må være ferdig opparbeidet før det blir gitt byggetillatelse til 
hvert nytt tiltak innenfor og ved hensynssonen for støy. 
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6.2 Før bebyggelse tas i bruk (felt BFF1-2) 

Vegen f_SV2 og annen veggrunn – tekniske anlegg f_SVT skal være ferdigstilt 
innen det gis brukstillatelse til første hus. 

 
Før brukstillatelse kan gis må det være etablert en vannledning med tilhørende 
brannkum fra gnr. 84, bnr. 1 i samråd med Hustadvika brann og redning. 

 
- - - 


