
REGULERINGSENDRING	ÅNNVIKA,	STOKKSUND

REGULERINGSBESTEMMELSER

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.01.2016

Dato for godkjenning av Åfjord kommunestyre: 19.03.2015

§1	AVGRENSNING
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Rambøll, datert 18.09.2013.

Innenfor planens avgrensning skal ikke Pbl § 1-8 om forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 

gjelde.

§2	FORMÅLET	MED	REGULERINGSPLANEN
Området reguleres til:

Arealformål

 Bebyggelse og anlegg

- Uthus/naust/badehus (N)

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Parkeringsplasser (P)

- Veg (o_V)

 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift

- LNFR

 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

- Ferdsel (o_F)

- Småbåthavn (SH)

Hensynssoner

 Faresoner

- Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) (H370_)

§3	BEBYGGELSE	OG	ANLEGG

§3.1	Bebyggelsens	størrelse	og	form

Naust tillates bygd i én etasje, uisolert og uten oppholds- eller overnattingsrom. Endelig plassering og 

størrelse skal godkjennes av kommunen. 

På området tillates anlegg av slip eller annen anordning for sjøsetting av båter.

Hensetting av båter, utstyr og bilhengere tillates ikke.

§3.2	Utnyttelsesgrad

Tillatt utnyttelsesgrad kan ses i tabellen under.

Område %-BYA



N1 15 %
N2 35 %
N3 25 %
N4 15 %
N5 35 %

§3.3	Bebyggelsens	farge, materialbruk og	lyssetting.

Naustene skal mest mulig underordne seg naturpreget i området både med hensyn til utforming og 

fargevalg. Endelig materialvalg og farge skal godkjennes av kommunen.

Områdebelysning skal være avskjermet slik at lyskilden ikke vises på avstand.

§3.4	Byggegrenser

Fra den offentlige vegen (o_V) settes byggegrensen til 15 m fra vegens senterlinje.

§3.5 Avfall

I tilknytning til småbåthavna skal det etableres et område for oppsamling og håndtering av avfall fra 

båtpuss og andre typer aktiviteter i havna som kan medføre utslipp av miljøskadelige stoffer (jf. Plan-

og bygningslovens §12-7 nr.2 og 3). Farlig avfall skal oppbevares i egnede beholdere som skal være 

merket med type innhold. Beholderne skal kunne låses når de ikke er i bruk og skal stå under tak og 

være sikret mot avsig og lekkasje.

§ 3.6 Spyleplass

I tilfelle det skal legges til rette for det, må det etableres spyleplass for båter med fast dekke 

(betong/safalt) og med fall mot drenerende grøft. I grøfta skal det etableres oppsamlings-

/rensesysytem for å skille ut malingsrester og miljøgifter fra spylevannet før det slippes ut i sjøen.

§4	SAMFERDSELSANLEGG	OG	TEKNISK	INFRASTRUKTUR
Areal regulert til parkering (P) er offentlig og kan benyttes av båt- og nausteiere i området.

Området regulert til kjøreveg (o_V) er offentlig veg.

§5	LANDBRUKS- NATUR- OG	FRILUFTSFORMÅL	SAMT	REINDRIFT
Områdene benyttes til kombinert landbruks-, natur- og friluftsformål (LNFR). Innenfor områdene er

spredt bolig-, ervervs- og fritidsbygging ikke tillatt.

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

§6.1	Kulturminner

Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kml §14 
eller §4, skal arbeidet straks stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående.

§6.2 Område	for	ferdsel

I området som i planen er avgrenset til ferdselsformål (o_F) skal det ikke forekomme oppankring eller 

andre tiltak eller innretninger som kan være til hinder for båttrafikken. Det tillates ramper for

båtutsett fra naustområde N4-5.



§6.3 Område	for	småbåthavn

I området regulert til småbåthavn (SH) tillates det anlegg av flytebrygger samt bølgebryter. Det 

tillates også ramper for båtutsett fra naustområde N3.

§7	HENSYNSSONER
Faresone pga. høyspenningsanlegg (H370_) er buffersoner langs kraftnettet hvor det ikke tillates 

bygg eller anlegg som medfører fare for eller er til hinder for atkomst til eller vedlikehold av el-

anlegget. Buffersonene langs høyspentlinjene går 7,5 m til hver side fra senterlinja. Fra 

høyspentkabelen er buffersonen 2,5 m til hver side.


