
Reguleringsbestemmelser for detaljregulering Eid småbåthavn

1

Reguleringsbestemmelser.
Detaljregulering for Eid småbåthavn. 
PlanID:201503
Dato: 08.10.2015

§ 1
GENERELT.

Planområdet er regulert til følgende formål:

Bebyggelse og anlegg: Småbåtanlegg (BSB)
Naust (BUN)

Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur: Veg, privat (SV)

Parkeringsplass (SPA)

Landbruks- og 
friluftsformål: Friluftsformål(LF)

Jordbruk(LJ)

Bruk og vern av sjø 
og vassdrag: Småbåthavn (VS)

Friluftsområde i sjø(VFV)

§ 2
FELLESBESTEMMELSER.

2.1 Områdebegrensning

Området som omfattes av bestemmelsene er tegnet inn på plankart i målestokk 1:1000.
Området er avgrenset av inntegnet plangrense.

Innenfor bygge- og anleggsområdene BSB, BUN, SPA, SV og VS skal ikke Pbl. § 1-8 om 
forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag gjelde.

2.2 Estetikk

Alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven skal, når det gjelder volumer, stiluttrykk, 
materialbruk, farger og lignende, utformes på en slik måte at byggetiltaket får en god 
arkitektonisk og estetisk utforming, og at området samlet fremstår med et helhetlig preg.

2.3 Avfallshåndtering

Det legges opp til at brukerne av området tar hånd om eget søppel. 
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§ 3
BEBYGGELSE OG ANLEGG.

3.1 Naust (BUN)

Innenfor området tillates oppført naust og lagerhus for båtutstyr.

Maksimal tillatt utnyttelse for område BUN er % -BYA=60 %.

Naust kan oppføres som enkelt – eller fellesnaust. Naustene skal ha enhetlig utforming. 

Naustene skal ha saltak med en takvinkel mellom 30 og 33 grader. Maksimal tillatt størrelse 
på bygninger er 10m x 6m. Gavlveggen skal være vendt mot sjøen. 

Naustene kan oppføres med maksimal gesimshøyde på 3 meter og maksimal mønehøyden 
skal ikke overstige 5,5 meter.

Byggegrensen innenfor området følger kystkonturen i grunnkartet.

3.2 Småbåtanlegg (BSB)

Innenfor området kan det etableres bygningsmessige anlegg relatert til småbåtanlegget. Det 
tillates at det bygges et kaianlegg/brygge i tilknytning til den planlagte småbåthavna.

Maksimal tillatt utnyttelse for område BSB er % -BYA=20 %.

Deler av området BSB kan også benyttes som båtslip.

§ 4
SAMFERDSELSANLEGG OG
TEKNISK INFRASTRUKTUR:

4.1 Veg, privat
Området skal benyttes til privat veg. 

4.2 Parkering, privat
Områdene skal benyttes til private parkeringsplasser. Områdene kan, om vinteren, også 
benyttes til båtopplag.

4.3 Rekkefølgebestemmelse
Det bygges en jordvoll i 1,2 – 1,5 meters høyde mot østgrensa til gnr. 61, bnr. 21. Denne kan 
alternativt også bygges over dagens adkomst til området. Denne jordvollen må være ferdig 
bygget før det kan gis ferdigattest for grunnarbeider og småbåthavn.

§5
JORDBRUKS- OG FRILUFTSFORMÅL:
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5.1 Friluftsformål
Innenfor regulerte friluftsområder kan det ikke settes i gang tiltak som er til hinder for 
områdenes bruk som friluftsområder.

§6
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

6.1 Småbåthavn
Innenfor området kan det anlegges flytebrygger med landgang, utriggere og nødvendig 
forankringsanlegg.

Det kan anlegges maksimalt 12 båtplasser innenfor området.

Innenfor området kan det etableres nødvendige bølgedempere (molo, bølgebryter) for å 
beskytte anlegget. Disse skal være godt synlige og merket både på dagtid og mørketid. 
Eventuelle lys på bryggene skal være retta ned og bort fra farvannet for å redusere faren for 
blending ved innseiling.


