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PlanID 1630 201705  

Saksnummer <xxxxxx> 

1. Planens hensikt 
Regulere et småbåtanlegg med plass til +- 30 båtplasser. Anlegget skal kun ha flytende 
konstruksjoner med landfeste og det skal fjernes på vinteren.  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
2.1  Kulturminner 
Dersom det ved arbeider i marken blir påtruffet automatisk fredete kulturminner, jf. 
Kulturminneloven § 3, må arbeidene straks stanses i den utstrekning de kan berøre kulturminnene. 
Tiltakshaver står ansvarlig for at Kulturminnemyndighetene varsles umiddelbart, jf. lov om 
kulturminner § 8, 2. ledd. Det gjelder også samiske kulturminner. 

2.2 Miljøhensyn 
Området skal holdes ryddig og miljøhensyn skal ivaretas. Det må legges til rette for enkle muligheter 
til å kvitte seg med avfall. 

3. Bestemmelser til arealformål 
3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 
 

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg   
Sammen med søknad om tiltak (byggetillatelse) skal det leveres situasjonsplan i angitt målestokk som 
viser anleggets plassering og utforming.  

1587 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag  
 Innenfor området kan det etableres småbåtanlegg med plass til +- 30 båtplasser. Minimum 

to av båtplassene skal være gjesteplasser. 
 Anlegges skal bestå av flytende konstruksjoner med landfeste 
 Anlegget skal fjernes på vinteren og lagres på åkeren til 8/3. Det er inngått leieavtale om 

dette.  
 Før tiltak i sjø igangsettes må vannledningen i området påvises og tas hensyn til i 

prosjekteringen sånn at den ikke skades. 
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1589 - Uthus, naust, badehus 
N1: 

  Maks BYA er 35kvm  
 Maks mønehøyde 5m 
 Naustet skal benyttes til oppbevaring/lagring av redskaper og det skal ikke benyttes som 

fritidsbolig.  
 
N2: 

 Maks BYA er 36kvm  
 Maks mønehøyde 3,5m  
 Naustet skal benyttes til oppbevaring/lagring av båt, redskaper og det skal ikke benyttes som 

fritidsbolig.  
 

3.2 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)  
 

3030 – Turdrag 
 Arealet skal benyttes som stiadkomst til småbåtanlegget. Arealet skal ikke opparbeides, men 

så langt det lar seg gjøre med enkel tilrettelegging, gjøres tilgjengelig.  
 

3.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) LNF-R  
 

5130 – Friluftsformål  
 Det skal ikke iverksettes tiltak eller etableres bygg/installasjoner som kan være til hinder for 

allmenhetens frie ferdsel.   

3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5 nr.6) 
 

6100 – Ferdsel 
 Området skal kunne benyttes av småbåter til trafikkområde til og fra småbåtanlegget. Det 

skal ikke etableres installasjoner i dette området som er til hinder for denne ferdselen.  

 

6710 - Friluftsområde i sjø og vassdrag 
 Det skal ikke iverksettes tiltak/etableres installasjoner/anlegg som er til hinder for 

allmenhetens bruk av området eller som kan få negativ påvirkning på bløtbunnsområdet.   

 
6900 - Landgang, flytende 

 Landgang/gangbro skal bestå av flytende og mobile konstruksjoner som følger flo/fjære.  
 Maks bredde 3m. 
 Anlegget skal fjernes på vinteren. 


