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Sist endret  

Reguleringsplan vedtatt av Kommunestyret i Åfjord              sak          

Det gjøres oppmerksom på at kartmaterialet ikke er nøyaktig nok for endelig
bestemmelse av grenser og størrelser. Endelig utmåling må skje i forhold til
faste punkter i landskap for innplassering av hvert enkelt naust. Alle mål må
kontrolleres på stedet og korreleres med hovedhensikten med planen.
Det er i planen tatt hensyn til en fastsettelse av hovedvolum i naustene. Det er
viktig i utmålingen at det tas hensyn til eksisterende detaljer i landskapet for å
unngå unødige inngrep.

Vedlegg til planen:
Planbeskrivelse

Materialet er utarbeidet av sivilarkitekt mnal Eileen Garmann Johnsen 2015 for
Astri Finnset og Hartly Thun som er eiere landbrukseiendommen 49/2  i Åfjord
kommune

A  :   GENERELLE BESTEMMELSER

§ 1.  Disse bestemmelsene gjelder for de områdene som på
reguleringsplankartet er avsatt med regulerings-grense i målestokk 1:1500 –
kartet kopiert i A3 størrelse.
Det omhandler deler av eiendommen som i dag utgjør hovedbruket med gårds -
og bruksnummer 49/2 tilhørende Astrid Finnset og Hartly Thun.



Hensikten med planen er å etablere en småbåthavn og naustområde for regulert
hyttefelt på eiendommen som omfattes av reguleringsplan med planid 200605
(del av Finnset, gnr. 49 bnr. 2) og for andre interesserte i området.
Planen erstatter småbåthavn knyttet til overnevnte hytteplan, da den
opprinnelige plasseringen her viste seg å være for vær-utsatt.
Videre er hensikten med planen å sikre naturmangfoldet på stedet samt sikre
at alle inngrep i forhold til gjennomføringen skal være så små som mulig og at
inngrep revegeteres.
Det vises forøvrig til illustrasjonsmaterialet i planbeskrivelsen.

§ 2 For bebyggelsen i området gjelder:
Naustene skal gis en god og harmonisk utforming tilpasset landskapet.
Det skal tilstrebes naturnærhet og forhold til tradisjonell naustarkitektur- i den
arkitektoniske utformingen benyttes fagfolk som behersker slik prosjektering/
bygging.
Det er ønskelig med variasjon, derfor er breddene avsatt til naustene noe ulike,
og tilpasset terrenget- slik at der det passer kan noen naust ha felles
vegg/konstruksjon, men det tilstrebes en hammerslagsbredde imellom naustene-
ca 80 cm.

Material- og fargebruk samstemmes slik at det blir en helhetlig bebyggelse.
Det stilles strenge krav til materialer og utførelse.
Håndverksmessig dimensjonering og utførelse som knytter an til det beste i den
tradisjonelle arkitekturen både på stedet og i regionen.
Det skal benyttes materialer som gjør at det byggete glir inn i landskapet.
Angivelsene  for dette i § reguleringsplanen skal følges.

    
Planområdet omfatter formålene :

1. § 12-5 PBL 2008 nr 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG-her Naustområde –
regulert som  uthus/naust/badehus  U/N/B

2. § 12-55 PBL 2008 nr 2  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK
INFRASTRUKTUR
Veg
Felles parkering P1 og P2

3. § 12-5 PBL 2008  nr 6 – BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG
MED TILHØRENDE STRANDSONE



Herunder småbåthavn med anledning til å legge ut flytebrygge.
Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.

§ 3. Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan tillates av det faste
utvalg for plansaker dersom det dokumenteres at dette ikke er i strid med
hovedhensikten med planen.

B: AREALBRUK  

§ 4 OMRÅDE FOR BYGGING AV NAUST
4.1 Avsatte byggeområde kan nyttes til naust. Utforming og plassering er

regulert i forhold til plankartet. Hovedhensikten er at naustene skal
tilpasses terrenget og ha en forbindelse til stedlig byggeskikk.

4.2  Takvinkler og materialer- mønehøyde. Takvinkel på		hovedvolum skal
være mellom 22 og 30 grader, tilpasset høyde på totalvolum. Hovedregel
her er at terrenget skal bestemme både hvor bratt det er hensiktsmessig å
lage taket, og totalhøyden skal innpasses i terrengets variasjoner, samt at
det er ønskelig med variasjon innenfor naustrekka.
Lengde på naustene er 5,8-6,0 meter. Bredden er maks 4,0 meter, men her
må angitt tomtebredde følges.
Total mønehøyde i front er 4,3meter over bakken. Det er i tråd med
tradisjonen tillatt med noe helling på bygningskroppen. Møneretningen
skal være vinkelrett på strandlinja.
Gesimshøyde i front  maksimum 2,3 meter. Møneretningene skal være
vinkelrett på strandlinje.
Grunnmurshøyde må tilpasses terreng, og det vil være aktuelt å benytte
natursteinsmurer som forstøtningsmurer i bakkant inn mot bakken, der det
er bratt, slik at høyden her vanskelig kan oppgis.
Materialer i fasade skal være naturnære, trepanel- gjerne kraftig- og
naturstein.
Farge på ytterveggs- panel kan være naturlig grånet treverk eller
malt/beiset i røde naturfargetoner, gjerne noe mørkere enn terrenget rundt.
Ingen bygningselementer skal være i avvikende farge. Dersom det
benyttes belistning/ vindskier og mønebord skal disse være i samme farge
som resten av fasaden/taket.
Taket blir en viktig fasade. Takmaterialet skal være ikke-skinnende, og i
fargenyanse og tekstur mest mulig likt med fasadematerialet. Tillatte
materialer her er naturskifer, trepaneltak, papptak i baner med innlisting,
sementbaserte plater, Cemberit eller tilsvarende i sinusprofil-bølge, eller
galvanisert banebelegg med stående falser. Takene skal utformes med
knappe detaljer, uten takutstikk.



Alle enhetene skal være uisolerte og røffe og tåle en eventuell
ekstremsituasjon uten å ta skade.
Tekniske installasjoner i tilknytning til naustene kan være
sommervannledning lagt til yttervegg, og enkel strømtilførsel.
Det skal ikke være permanent ute-belysning i området.

4.3 Vedlagt søknad om byggetillatelse skal i tillegg til situasjonskart følge
snitt/profil som viser bygningens plassering i forhold til terreng med
angitt grunnmurshøyde over bakken. På situasjonskartet skal all
bebyggelse være inntegnet.

4.4 Gjerder og plattinger tillates i alminnelighet ikke oppsatt i tilknytning til
naustene.

Unntatt fra dette er enkel justering av områdene rundt naustene, der det

trengs mindre flate partier for håndtering av utstyr o l.

Utstrekning av disse skal vises på situasjonsplan og byggemeldes

sammen med andre varige tiltak .

4.5 Synlige sårflater i terrenget skal etter (helt nødvendig) sprengning og
annet nødvendig terrenginngrep revegeteres etter at anlegget er ferdig.
Ved beplantning skal man tilstrebe å bruke den vegetasjon som naturlig er
tilstede i området.
.

4.6   Gjenværende landskap innenfor arealet avsatt til bebyggelse og anlegg
tillates ikke opparbeidet i nevneverdig grad. Etter bygging skal  berørt
landskap tilbakeføres med stedsegne masser og vegetasjon. Det skal være
en sømløs overgang mellom byggeområdene og det bevarte
kulturlandskaps  og natur-terrenget mellom tomtene.  

§5						SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

5.1 Avsatte arealer benyttes til veg- tilkjøringsveg til anlegget og til
parkeringsplasser.
Det bemerkes at det er en glipp mellom gjeldende plan og det
foreliggende planforslaget. Det er veldig grov oppløsning på gjeldende
plan, og dermed vanskelig å treffe nøyaktig. Veg-linjene kan derfor
justeres for å treffe eksisterende vegtrase.

Det er også innregulert annen veggrunn/teknisk anlegg, dette gjelder



overgangssonen til naturmark, som er lagt inn som regulert kjørekant.
Ved endelig innplassering av veg skal det også tas hensyn til vern av truet
hassel-krattvegetasjon i randsonen mellom dyrkamark og nedre del av
Ørnhaugen. Det vises til pkt 5.9 Naturverdier i planbeskrivelsen.

5.2 Gjelder vegområde. Adkomstvegen skal opparbeides med en svært
forsiktig tilpassing til terreng, og skal samtidig også brukes som
føringsvei for enkle tekniske installasjoner. Tilført sand og grus som
bakkemateriale, skal være av naturlig, stedsegen karakter, evt
maskinknust av stedsegne masser.
Det er bare tillatt med  en svak og temporær belysning langs vegen.

5.3 Parkeringsarealer.
Det skal ialt avsettes arealer til parkering tilsvarende 17
biloppstillingsplasser fordelt på to områder langs vegen- P1 og P2.
Parkeringsplassene skal tilpasses topologien på stedet og kan
skjermes/innrammes av stedsegen lav vegetasjon.
Parkering i parkeringslommene kan skje på eksisterende forsterket
underlag, på gressbevokst grusunderlag. Dette gjelder også snuplass både
ved småbåthavn i sør og i nord ved liten strand.

§6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE
STRANDSONE

6.1 Avsatte areal skal i minst mulig grad endres. Det skal være et ustrakt vern
av selve strandsonen, og bare små tilpasninger for å lette
tilgjengeligheten, kan tillates. Området er delt i Småbåthavn, som
innebærer tillatelse til å legge ut flytebrygge, og i VFS, Frilufsområde i
sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

6.2 I småbåthavnområdet kan det legges ut flytebrygge med en justerbar bro
fra land.
Det gjelder de samme hensynene her når det gjelder utforming av både
tilknytningspunkt og selve flytebryggen,  som til øvrige anlegg i området.

6.3  Friluftsområde sjø- med tilhørende strandsone. Her er det tillatt med små
justeringer i terrenget for å bedre tilgjengeligheten.
Slike tilpasninger skal lages av stedsegne materialer.

Sivilarkitekt mnal Eileen Garmann Johnsen
11.12.2015



    


