
E:\22stavang\Ny mappe\Ny mappe\føresegner rev. etter handsaming i plan- og 

samfunssutvalet3.doc Side 1 av 4 

  

 

Føresegner 
Plan: 
  PRIVAT DETALJREGULERINGSPLAN  
STAVANG – DEL AV GBNR 98/11, HYTTER. 

 

 

Planid:      20160106 

Arkiv nr.:   

Utarbeidet av: 

 

Dato:     24.04.2016     

Revisjon i prosess: 

31.12.2016,  etter handsaming i plan- og samfunnsutvalet 04.04.2017 

Vedtak/stadfesting: 

 

Avskrift:   Sign.kontroll:  

Endringar: Saknr. Dato: Sign: 
    

    

 

FORSLAG TIL FØRESEGNER FOR 
 

 
§ 1   GENERELT 
 
§1.1  Det regulerte området er vist på planen med plangrenser. 
 
§1.2  Planområdet er inndelt i følgende formål 
 

BYGGEOMRÅDE  PBL § 12-5 ledd 1.:  Fritidsbebyggelse, Naust 
     

  GRØNNSTRUKTUR PBL § 12-5 ledd 3.:  Turveg , Park/lekeplass, friområde 
 
 
 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE 
STRANDSONE  PBL § 12-5 ledd 6 

 
§ 2   FELLES BESTEMMELSER 
 
§ 2.01 Tidligere godkjente tiltak endres ikke ved gjennomføring av denne 

reguleringsplanen. 
 
§ 2.02 Ved tiltakssøknader skal det vedlegges en detaljert situasjonsplan som viser 

hvordan den ubebygde delen av tomten skal utnyttes. Det skal tydelig framgå 
hva som er nytt terreng og hva som er eksisterende terreng.  Kommunen kan 
kreve innmåling av terrengprofiler. 
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 Søknaden skal vedlegges tilstrekkelig illustrasjonsmateriale for å vurdere 
virkning for naboer og også perspektiv/fotomontasje som viser fjernvirkning. 

 
§ 2.03 Eksisterende terreng og vegetasjon skal tas vare på i størst mulig grad. 

Terrenghøyde skal ikke endres mer enn 1 m ved bygging 
 
§ 2.04  Dersom det under arbeid i området skulle framkomme gjenstander eller andre 

levninger som viser eldre aktivitet av kulturhistorisk verdi, skal arbeidet 
stanses og melding straks sendes til Sogn og Fjordane fylkeskommune, 
kulturavdelinga, jfr.§ 8 2. ledd i lov om kulturminne av 1978. 

 
§ 2.05 Planområdet skal være et bilfritt område. 
 
§ 2.06 Tiltakssøknader for nye fritidsboliger skal vedlegges privatrettslige avtaler om 

parkering på minimum 1 stk. parkeringsplass pr. hytte. Avstanden til 
parkeringsplassen skal ikke overstige ca. 200 meter målt fra hyttetomten. Det 
skal foreligge tinglyst avtale om bruk av grunn til parkeringsplass. Det skal 
også legges fram planer/avtaler om vannforsyning, avløp og renovasjon som 
kan godkjennes av kommunen. I planene skal det være vurdert grad av 
rensing i forhold til vannkvaliteten i området. Det kan ikke etableres 
slamavskiller som krever kommunal tømming. 

 
§ 2.07 Før det  kan fradeles nye tomter skal lekeplass være opparbeidd, og tinglyst 

avtale om parkeringsplass skal foreligge. 

 
 
 
 
 
§ 3 BYGGEOMRÅDER 
  

Område for fritidsbebyggelse BFR (sosi 1121) 
§ 3.01 Områder for fritidsbebyggelse er oppdelt i tomter med nummer fra 1 til 10. 
 
 
§ 3.02  På hver tomt kan det oppføres frittliggende hytter på maksimalt 120m2 BRA 

inklusive anneks og uthus. 
 
§ 3.03  Takhøyde på bygg skal ikke overstige 5,5  meter målt fra gjennomsnittlig 

tilbakefyllt terreng. 

Bygg skal formes som lave bygg på 1 plan med eventuelt areal på annet plan 

redusert. Bygg skal ikke oppføres med full utnyttelse over 2 plan 

 
§ 3.04  Det kan oppsettes gjerde rundt fritidsboligen. Det skal ikke oppsettes 

inngjerding av hele tomter. Gjerder skal være av tremateriale og skal ikke 
være over 1,0m høye.  

 
§ 3.05  Det er ikke tillatt å fjerne mer vegetasjon enn det som er nødvendig for 

oppføring av bygninger og tilhørende anlegg.  
 
§ 3.06 Åpen terrasse, altan osv. skal være maksimalt 30m2 BRA når de overstiger 

0,5m målt fra gjennomsnittlig tilbakefyllt terreng. Dette arealet kommer i tillegg 
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til maksimum-arealet for bygg på 120m2 BRA, sum areal for bygg og åpne 
terrasser er 150m2 BRA.  

 Med åpen konstruksjon menes konstruksjon med delvis overbygget tak 
og/eller med levegger på 2 sider.  
Helt innebygde konstruksjoner som «vinterhage» skal inngå i BRA for bygg. 

 
Område for naust BNU 1-3  (sosi 1589) 
 

§ 3.07 Område for naust gjelder eksisterende godkjente tiltak.  For evt. oppføring av 
nye naust skal bestemmelser foreslått i forslag til kommuneplan (2016) punkt 
3.09 gjelde. 

 
§ 3.08 Brygger kan bygges ut fra tomter som grenser til sjø. Brygger kan godkjennes 

når de gjennomføres i henhold til annen lovgivning. For tomter som ikke 
grenser mot sjø kan det etableres båtfeste fra friområdet. 

 

Område for park/leikeplass BLK (sosi  1610) 
 
 

§ 3.09  Området kan tilrettelegges for barn med utstyr for leik og opphold. Bord med 
sitteplasser og grill for turgåere inngår i formålet.   

 
§ 3.10 Området kan åpnes opp og vegetasjon med trær kan fjernes får å slippe til lys 

og sol. 
 
§ 3.11 Området skal tilpasses barnevogner og rullestoler for å gjøre plassen 

tilgjengelig for allmennheten.  Tilpassinger i terrenget skal gjøres med små og 
lokale tiltak. Dette skal ikke gjøres med store planerte områder.  

 Området skal framstå som en naturlig åpning i landskapet. 
 

  

 
 
§ 4 GRØNNSTRUKTUR 
 

Område for turveg GT1 (sosi 3031) 
 

 
§ 4.01 På området er det etablert en sykkel og gangvei som skal beholdes.  
 Veien er en offentlig turveg som skal sikre allmenheten tilkomst til 

friluftsområdene lengre vest på Øyna. 
 
§ 4.02 Turvegen skal være tilpasset rullestolbrukere og barnevogner så langt som 

mulig og uten vesentlige inngrep i naturen. Det stilles ikke krav om universell 
utforming. Turvegens historiske preg skal ivaretas. 

 
 
§ 4.03 Fra veien kan det gå stier til alle hyttetomter. 
 Stiene skal ligge som naturlige tråkk i terrenget, uten fast dekke, og skal ikke 

være bredere en 1,2 meter. Stiene skal ikke skape skjemmende sår i 
terrenget. 
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§ 4.04 I området kan det legges teknisk infrastruktur i nedgravd i terrenget.  
Grøfter skal dekkes av vekstjord for naturlig å gli inn i vegetasjonen.  

  
 

Friområde GF1-3 (sosi  3040) 
 

 
§ 4.05 Området er et friområde som skal være tilgjengelig for allmenn ferdsel. 
 
§ 4.06 I friområdet er det mulig å opparbeide stier til hyttetomter og til sjø.  
 Stiene skal ligge som naturlige tråkk i terrenget, uten fast dekke, og skal ikke 

være bredere en 1,2 meter. Stiene skal ikke skape skjemmende sår i 
terrenget. 

 
§ 4.07 I området kan det legges teknisk infrastruktur i nedgravd i terrenget.  

Grøfter skal dekkes av vekstjord for naturlig å gli inn i vegetasjonen.  
 
§ 4.08 Tiltak i friområdet skal godkjennes av grunneier. 
 
§ 4.09 Det skal ikke settes opp stengsel eller installasjoner som vil hindre allmenn 

tilgang til arealene. 
 
 
 

§ 5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED 
TILHØRENDE STRANDSONE (sosi  6001) 

 
 
§ 5.01 Innenfor vist byggegrense  kan det etableres flytebrygger i sjø. Ved byggesøknad skal 

plasseringen av flytebrygger og med båtplasser dokumenteres og vises på situasjonsplan. 
 
 

 

§ 6 KAI/BRYGGE   SK 1-2 (sosi  2041) 
 
 
§ 6.01 Det kan bygges kai/brygge/molo fram til eksisterende holmer for å sikre mulig båtfeste fra 

holmer. Kan utføres som molo eller lettere konstruksjon (trebrygge) Det skal vere for felles 
bruk. 

 
§ 6.02 Det skal ikke  settes opp stengsel eller installasjoner som vil hindre allmenn 

tilgang. 

 

§ 7 OMSYNSSONER     
 

Faresone  for stormflo (H320) 
 

§ 7.01  Innenfor området er det bare tillat å bygge kai/brygge/molo og naust. Det skal ved utforming 

av tiltak vises spesiell oppmerksomhet og aktsomhet for flom 
  

 

 


