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REGULERINGSBESTEMMELSER 

 
Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Trollskardet hyttefelt på Linesøya i Åfjord kommune 
gnr. 107 bnr. 78 og 113 med flere. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på 
økonomisk kartverk i målestokk 1:1000. Planen er gitt id.nr 201701.  
 
Planområdene er inndelt i følgende reguleringsformål.  
 
*Byggeområder (PBL §25,1. ledd nr. 1)  
-Område for fritidsbebyggelse  
-område for herberger og bevertningssteder, utleiehytter  
-Annet byggeområde, naust  
 
* Offentlig trafikkområder (PBL §25,1.ledd nr.3)  
-Havneområde i sjø  
 
* Spesialområder (PBL §25,1.ledd nr.6)  
-Privat veg og parkering  
-Friluftsområde, land  
-Friluftsområde, sjø  
-Privat småbåtanlegg (land)  
-Privat småbåtanlegg (sjø)  
-VA-anlegg  
-Andre områder for anlegg i vassdrag eller sjø, molo.  
 
 
*Kombinert formål (PBL §25,2.ledd)  
-Område for bolig/forretning/overnatting  

 
§ 1 BYGGEOMRÅDE 

1.1 Område for bolig  
 
Reguleringsplanen omfatter en eksisterende bolig med tilhørende garasje.  

 
1.2 Område for fritidsbebyggelse  
 
Utforming for H.1-H.18.  
*Det kan bare oppføres fritidsbebyggelse i form av frittliggende hytter med tilhørende uthus med 
total bebygd areal inntil 15% av tomtearealet.  
*Takvinkel skal være mellom 20 og 30 grader tilpasset hyttas form, pulttak og flate tak.  
* Grunnmur anbefales som fundamentent for hyttene. Høyde på grunnmur og hytte skal holdes så 
lav som mulig. Største tillate mur- eller pilarhøyde over terrenget er 80 cm.  
* Møneretning skal følge terrengkotene i skrått terreng.  
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* Bebyggelsen skal ligge lavt i terrenget og tilpasses eksisterende terreng på tomta.  
* Det tillates ikke planering ut over det som er nødvendig for en hensiktsmessig plassering av hytte 
og uthus.  
* Vedlagt byggesøknaden skal det følge snitt/profiler som viser byggets plassering i terrenget.  
*Bygges hytta på påler eller stokker, skal eventuelle mellomrom mellom hytteveggen og bakken 
tettes igjen.  
* Terrasse skal tilpasses terrenget og avstand mellom terrasse og terreng skal maksimalt være 80 cm. 
Rekkverket skal ha jordfarger som harmonerer med øvrig bebyggelse på tomta.  
* Bebyggelsen skal underordnes naturpreget i området og derfor skal det benyttes materialer som 
har samhørighet med de naturlige omgivelser (tre, naturstein, skifer etc.).  
* Ved fargesetting skal det benyttes jordfarger (brunt, grått, etc.)  
* Taktekking skal enten ha torv, skifer/grå decra, papp eller tre.  
* Inngjerding av tomtene tillates ikke.  
* Stang for flagg og vimpler tillates ikke.  

 

1.3 Område for utleiehytter  
 
Område for utleiehytter, UH-1:  
* Det kan bygges 3 utleiehytter med 1 ½ etg.  
* Totalt bebygd areal skal maksimalt være 64 kvm. Pr hytte.  
* Hyttende skal bygges i sammenhengende rekke.  
* Mønehøyde skal maks være 5,50 m.  
* Hyttene skal bygges med saltak med gavl mot sjøen, og ha en form som minner om tradisjonell 
naustbebyggelse.  
* Det utarbeides felles VA-anlegg som plasseres på P-plass nr.2. Sikres med kjøresikre lokk.  
 
Område for utleiehytter, UH-2:  
* Det skal maksimalt bygges 10 hytter for utleie.  
* Totalt bebygd areal skal maks være 30 kvm pr. hytte.  
* Mønehøyde skal maks være 4,90 m.  
* Hyttenes plassering skal avgjøres i byggesøknaden.  
 
Område for utleiehytter, UH-3:  
Dette området omfatter eksisterende brygge med egen flytebrygge mot vest, samt et mindre 
område på land.  

 
 
1.4 Annet byggeområde, område for naust  
Dette området omfatter tidligere oppført naust/båthus/garasje/lager ved trafo. Form på bygg 
skal være tilpasset tradisjonell naustbebyggelse i området.  
Det er avsatt en nausttomt NA-1 øst for området bolig/forretning. Oppføres i tradisjonell 
naustbebyggelse stil.  
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1.5 Fellesbestemmelser for byggeområde:  
Tekniske løsninger:  
* Det skal bygges ut felles VA-anlegg for hele området. Utslippsledning føres til sjø og avsluttes min. 
7 m under laveste vannstand. 
* Renovasjon: avfall og søppel skal leveres til godkjent mottakerstasjon for hytterenovasjon.  

 
§2 SPESIALOMRÅDE 

 
2.1 Privat veg og parkering  
I hyttefeltet skal det opparbeides enkle veger med maks bredde på 4m inkl. veggrøft.  
P-plass 1: 1 stk P-plass skal benyttes av brukere av flytebrygge, korttidsparkering.  
P-plass 2: 7 stk P-plasser: 4 stk skal benyttes av brukerne av utleiehyttene UH-1, 1 stk til brukere 
av hyttefelt H1-H18, 2 stk for brukere av badestrand.  
p-plass 3: skal benyttes av brukerne av UH-2 inkludert eksisterende to hytter i dette området, 
samt brukere av badestrand. 
P-plass 4: benyttes av 107/145 når denne blir bebygd, ellers etter avtale med grunneier. 

 
2.2 Privat småbåtanlegg (land)  
* Området skal benyttes til installasjoner knyttet til landgang, sløyeboder og marina. 
Installasjonene skal fjernes om drift av småbåthavn opphører.  

 
2.3 Privat småbåtanlegg (sjø)  
* Marina skal bestå av 3 stk flyte-brygger som fjernes om drift av småbåthavn opphører.  
* Maks bredde på molo skal være 11m. inkludert sidefyllinger. Maks lengde mot nord er 62m og 
mot vest 75m. Dekke på  molo avsluttes ca på kote +3. 

 
2.4 Friluftsområde, land  
Det skal ikke settes opp bygg eller installasjoner som er til hinder for allmennhetens ferdsel.  

 
2.5 Friluftsområde, sjø  
Det skal ikke settes opp installasjoner som er til hinder eller ulempe for allmennhetens bruk av 
området.  

 
§3 KOMBINERT FORMÅL 

3.1 Bolig/forretning  
Området omfatter eksisterende bolig og garasje med arealer og rom for utleie og overnatting. 
Utleie-/servicebygg ned mot vegen skal ha samme form som bygningene på område UH-1.  
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