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REGULERINGSPLAN FOR DEL AV LØVØEN : LØVØ SØRVEST 
ÅFJORD KOMMUNE 
 
GNR. 67, BNR.2,4 og 31   GRUNNEIER  : Walter Sundland 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER 
 
A : Generelle bestemmelser 
 
I. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på planen er avsatt med  
 reguleringsgrense, på kart i målestokk 1:1000 
  
II. Planen berører og erstatter bebyggelsesplan for Landhaugen og reguleringsplaner 
 for Skogahaugen og Skogahaugen II. 
 
III. Nedenstående reguleringsbestemmelser gjelder nye tomter iflg. planen og  

tomter som ikke er bebygd ihht. foregående planer.  
For allerede bebygde tomter gjelder opprinnelige bestemmelser. 

 
IV. Planområdet omfatter følgende formål: 
 
§ 12-5 Formål 
 
1. Bebyggelse og anlegg (1111, 1121 og 1589) 
 
Herunder eksisterende fritidsbebyggelse ihht. Bebyggelsesplan for Landhaugan, 
Reguleringsplan for Skogahaugen og for Skogahaugen 2. (F1-F18), godkjente  
nye boliger (B1-B2) og ny fritidsbebyggelse (1.2-1.10), (2.1-2.22) og (3.1-3.6)  
vedr. fortetting og utvidet planområde. 
Naustområde i hht. overnevnte planer med utvidet omfang. 
 
Innenfor disse områdene (1111, 1121 og 1589) skal ikke Pbl. § 1-8 om forbud mot tiltak 
mv. langs sjø og vassdrag gjelde. 
 
 
2.Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ( 2011, 2019) 
  
Herunder kjøreveg og annen veggrunn-grøntareal 
 
3.Grønnstruktur ( 3040, 3060) 
  
Herunder friområde og vegetasjonsskjerm 
 
5.Landbruks-,natur- og friluftsformål ( 5111, 5600) 
  
Herunder jordbruk og vern av kulturminner og kulturmiljø 
 
6.Bruk og vern av sjø og vassdrag ( 6100) 
  
Herunder ferdselsområde til vanns. 
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§ 12-6 Hensynssoner 
 
Herunder Frisiktssone, LNF-område/bevaring av kulturmiljø, LNF-område/med viktige 
natur/friluftsinteresser og område båndlagt etter kulturminneloven, samt felles gårdsplass. 
      
B : Arealbruk 
 
1 Bebyggelse og anlegg 
 
1.1 Området skal benyttes til fritidsbebyggelse, boligbebyggelse og naust. 
      
1.2 All bebyggelse skal tilstrebes tilpasset eksisterende landskap. 
 
1.3 Innenfor planområdet bør bygningene i størst mulig grad planlegges og utformes i 
 en god og harmonisk sammenheng. 
 
1.4 Eksisterende vegetasjon innenfor byggeområdene skal bevares i størst mulig grad. 
 Det tillates likevel at det utføres noe nødvendig tynning for å begrense tilveksten. 
 
 Område for fritidsbebyggelse 
 Ny bebyggelse vist på reguleringsplanen og flyfoto/illustrasjon er veiledende 
 mht. ønsket utbygging når det gjelder størrelse og form, og ikke juridisk bindende. 
 
1.5 Bebyggelsen skal plasseres innenfor normale byggegrenser med posisjon på 
 tomta ihht. plankartet. 
 
1.6 Bebyggelsen skal benyttes til hytteformål.  Bod og vedskjul skal fortrinnsvis bygges 
 under samme tak som hytta. Et mindre uthus under 20 m2 kan dog tillates fritt- 
 liggende, såfremt dette tilpasses hytta mht. utforming og plasseres i umiddelbar 
 nærhet av denne. Ingen kan påregne fri, uhindret utsikt i alle retninger, men det  
 forutsettes at plasseringen ikke er til vesentlig hinder for viktig utsikt fra nabohytter.  
 
1.7 Hyttene tillates oppført i utradisjonell form, hvor volumer tilpasses tomt mht.  
 topografi, utsikt og solforhold. Tak skal ha en- og/eller tosidig fall, dvs.  
 pulttak/saltak. Takvinkel skal være mellom 12-34 grader. 
 
1.8 Bebygd areal pr. tomt tillates inntil 15% av tomtearealet (BRA). Dette omfatter hytte
 + lagerplass/bod. Inntil 25% av BRA tillates oppført i 2 etasjer. Bestemmelsen  
 gjelder for nye godkjente tomter. Parkeringsarealet inngår ikke i beregnet BRA. 
 
1.9 Hytter kan oppføres med gesimshøyde (v/saltak) maks.3,2m, respektive 5,2m for  
 1- og  2-etasjes del. Mønehøyder maks 5,5, respektive 6,8m for 1- og 2-etasjes del. 

Høyder referert i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittnivå. For tomtene 
2.5, 2.21 og 2.22 skal hyttene kun ha en etasje og lav takvinkel (under 20 grader). 

 
1.10 Hytter skal oppføres med god bakkekontakt og tilgjengelighet. 
 
1.11 Taktekking skal ha matt overflate. Unntak fra dette tillates for evt. solfanger-/  
 energiløsning. 
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1.12 Glass/vindu tillates i større felt uten oppdeling, men samlet glassareal begrenses til   
 20% av bruksarealet. 
 
 Område for boligbebyggelse 
 
 Ny bebyggelse vist på reguleringsplanen og flyfoto/illustrasjon er veiledende 
 mht. ønsket utbygging når det gjelder størrelse og form, og ikke juridisk bindende. 
 
1.13 Bebyggelsen skal plasseres innenfor normale byggegrenser med posisjon på 
 tomta ihht. plankartet. 
 
1.14 Bebyggelsen skal benyttes til boligformål samt tilhørende garasje/uthus. Garasje 
 uthus skal tilpasses boligen mht utforming/fasademessig uttrykk og kan være  
 frittstående eller sammenbygd med bolig. 
      
1.15 Grad av utnytting skal ikke overstige BRA = 25%, inkludert garasje/uthus. Garasje/ 
 uthus kan maksimalt ha areal tilsv. 50% av hovedbygning. 
 
1.16 Boliger kan oppføres med gesimshøyde (v/saltak) maks.5,8m. Mønehøyde maks 
 8,8m. Garasje/uthus skal ha lavere mønehøyde enn hovedbygning. 
 
 Område for naustbebyggelse 
 
1.17 Arealet skal brukes til båtopplag, båtutsetting og oppføring av naust. Naust skal  
 fortrinnsvis bygges som fellesanlegg i rekke. For del av området kan oppføres 
 frittliggende naust med størrelse inntil 20m2 
  
1.18 Naust skal gis ensartet taktekking. Det skal benyttes ikke-skinnende materialer. 
 
1.19 Bygninger i områdene skal prosjekteres med tanke på naturpåkjenninger i henhold 

til Teknisk forskrift (TEK10), kapittel 7. 
 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
  
2.1 For felles kjøreveg 
 
 Det er opparbeidet felles kjøreveger inn i området, med privat stikkveg til hver  
 enkelt tomt. Regulert formålsgrense med 5 m bredde.  
 Felles kjøreveger skal betjene eksisterende hytter og nye hytter som etter fortetting 
 sogner naturlig til vegen. 
 
2.2 Veg nr. 1 er felles for tilknyttede hyttetomter i søndre del av planområdet og  
 brukere av naustområdene 1 og 2. Stikkveger er felles for tilknyttede hyttetomter. 
 
2.3 Veg nr. 2 er felles for tilknyttede hyttetomter midt i planområdet. Stikkveger er felles 
 for tilknyttede hyttetomter. 
 
 
2.4 Veg nr. 3 er felles for hyttetomter nord i planområdet. Denne vegen er også  
 jordbruksveg til vestenforliggende jordbruksarealer. Stikkveger er felles for
 tilknyttede hyttetomter. Denne vegen skal kunne stenges med bom vist på 
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 plankartet, og fungere som privat kjøreveg fram til eiendom gnr/bnr. 67/130. 
      
2.5 Veg nr. 4 er felles for boligtomter B 1-2. Denne vegen er også jordbruksveg for  
 østenfor-liggende arealer. 
 
2.6 Ny felles kjøreveg, nr. 5 A og B opparbeides i nytt delområde mot nordøst, i  
 illustrasjon/plan benevnt med indeks 1. Kjørevegen er felles for eiendommene  
 1.1-1.10. Vegen tilsvarer deler av tidligere hovedveg i området. 
 
2.7 Ny felles kjøreveg, nr. 6 opparbeides for eiendommene 3.1 - 3.4 . 
 
2.8 Felles parkering ved naustområdet er felles for alle eiere av naust/naustplasser. 
 Parkeringen skal nyttes ved av- og pålasting av varer og utstyr til naust.  
 Det tillates ikke vedvarende parkering. 
 
2.9 Felles gårdsplass/parkering for parsellene 67/151 og 67/152 tillates ikke bebygd.
  
 
2.10 Avkjørsel til eksisterende eiendommer beholdes som i dag, hvis ikke endret/vist 
 med avkjørselspil på planen. Det utløses ikke krav om kjøp av tilleggsareal for å 
 ivareta eksisterende avkjørsler. 
 
3. Grønnstruktur 
  
3.1 Områder for grønnstruktur skal sikre allmen tilgjengelighet og ferdsel internt i  
 hytteområdet og knytte kontakt med utsiktspunkter og områder for rekreasjon  
 og lek.  
 
3.2 Det tillates ikke oppført bygninger i disse områdene. 
 
5. Landbruks-, natur- og friluftsformål 
  
5.1 LNFR-områdene skal brukes til landbruk.  
 
5.2 Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad beholdes urørt. Det tillates likevel,  
 i samråd med grunneier, at det kan utføres nødvendig tynning for å begrense  
 tilveksten. 
  
6. Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 
C : Hensynssoner 
 
1  Frisiktsoner(H140) 
  
 Innenfor de frisiktsoner som er angitt i planen skal det ikke forekomme   
 sikthindrende elementer som er høyere enn 0,5 m over tilstøtende kjørebaners  
 plan. Busker, trær og gjerder som kan hindre sikten er ikke tillatt. 
 
2 Bevaring av kulturmiljø (H570) 
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 Innen område for LNFR med hensynssone C- vern av kulturmiljø, må det ikke  
 foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktiviteter som kan ha uheldig innvirkning 
 på dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen hensynssonen må  
 gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet  
 (fylkeskommunen) 
 
3 Område med viktige natur/friluftsinteresser (H700) 
  
 Innenfor hensynssonen skal hensynet til kulturlandskap, biologisk mangfold,  
 naturopplevelse og friluftsliv legges til grunn for arealbruken. 
 
4 Båndlegging etter kulturminneloven (H730) 
  
 Gravrøysene er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. Det samme er en 
 sikrings-sone i et 5 meters bredt belte fra kulturminnets ytterkant, jfr.   
 kulturminnelovens § 6. 
 
 
D: Fellesbestemmelser 
 
1 Steingjerder i området skal søkes bevart best mulig pga. kulturhistorisk verdi. 
 
2 Innen steinsamling/kulturminne, samt et belte på 5 m bredde fra dennes ytterkant, 
 må det ikke foretas noen form for inngrep eller aktivitet. 
 
3 Ved siden av disse bestemmelsene gjelder generelt Plan- og bygningsloven med 
 ditto Forskrift. 
 
4 Etter ikrafttreden av disse bestemmelser er det ikke tillatt ved private servitutter å 
 opprette forhold som strider mot overstående bestemmelser. 
 
E: Rekkefølgebestemmelse: 
 

Før det kan igangsettes ny bygging etter denne planen må det foreligge en godkjent 
vann- og avløpsplan for planområdet. 
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