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BESTEMMELSER LUNNFJORDLIA gnr 98 bnr 1 m.fl. 
I ÅFJORD KOMMUNE 

PLAN ID 201407 

 
AVGRENSING 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrensen på plankartet datert 07.04.2016 
 
FORMÅLET MED REGULERINGSPLANENAVGRENSING 
Området reguleres til følgende formål, med feltangivelser som vist på plankartet: 

Pbl § 12.5 pkt 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
Pbl § 12.5 pkt 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Pbl § 12.5 pkt 3 GRØNNSTRUKTUR 
Pbl § 12.5 pkt 5 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER 
 

§1 BEBYGGELSE OG ANLEGG  
1.1.0 Boligbebyggelse (1110) 

1.1.1 Felles for all boligbebyggelse 

 I byggeområder innenfor 100-metersonen langs sjø og vassdrag skal byggeforbudet jfr § 
1-8 i plan- og bygningsloven ikke gjelde. 

 Kan bygge hovedhus, garasje og uthus  
 Garasje og uthus kan bare oppføres i 1. etasje 
 Garasje kan være maks 50 m2 
 Parkering på egen tomt 
 Det er ikke tillatt med blanke takflater 
 Fargeskalaen som skal brukes på yttervegg og tak skal ligge innenfor skalaen for 

jordfarger. 
 Det skal søkes faglig assistanse om man finner risikoområder på byggetomten knyttet til 

marin avleiring, kvikkleire. 
 Tilplanting er tillatt kun med stedegen vegetasjon 

 
1.1.2 Gjelder for B 1 , B 2 og B 3 

 Det tillates ikke oppsatt noe byggverk nærmere enn 5,0 meter fra sørvestgrensa for 
tomtene. 

 Utnyttelsesgrad BYA  50 %. 
 Høyde på bygg 1 etg 
 Maks mønehøyde 4,5 m over planert terreng. 
 

1.1.3 Gjelder B 4, B 5, B 6, B 7 og B 8 

 Utnyttelsesgrad BYA 30% 
 
1.1.4 Før tillatelse til tiltak blir gitt, skal det utarbeides en situasjonsplan som skal vise: 

 Hovedbygningens plassering  
 Plassering av andre hus på eiendommen  
 Eiendomsgrense. 
 Byggegrense. 
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 Tilkobling til vann/avløp. 
 Universell utforming. 
 Vise parkeringsareal. 
 Vise avkjørsel. 
 Sikringstiltak mot sjø, plassering og beskrivelse av disse. 

 
1.1.5  Gjelder B 8, B 9 og B 10 

I forbindelse med byggesøknad må det her utredes behov for tiltak mot støy fra Fv 723 
etter gitte retningslinjer i rundskriv T-14412/2012. 
 

1.2.0. Lekeplass (1610) 

Det tillates oppført mindre reversible konstruksjoner 
Området skal ha godkjent sikringsgjerde mot sjø 

 
1.3.0 Kontor / industri (1830) 

1.3.1 Før tillatelse til tiltak blir gitt, skal det utarbeides en situasjonsplan som skal vise: 

 I byggeområder innenfor 100-metersonen langs sjø og vassdrag skal byggeforbudet jfr § 
1-8 i plan- og bygningsloven ikke gjelde. 

 Bygningenes plassering  
 Eiendomsgrense. 
 Byggegrense. 
 Tilkobling til vann/avløp. 
 Universell utforming. 
 Vise parkeringsareal. 
 Vise avkjørsel. 
 Risikoanalyse for støy, støv og trafikk-belastninger fra ny virksomhet. 

 
1.3.2.Gjelder for område N 2 

 Risikoanalyse for sikringstiltak mot sjø og plassering og beskrivelse av nødvendig 
sikring. 

 
§ 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 
2.1.0. Veg (2010) 

 Nye veger Vei 1 skal ha min. 4,0 m bredde, og Vei 2 skal ha min. 3,5 m veibredde. 
 Sår i terrenget skal tildekkes og etableres med stedegen vegetasjon. 

 
2.2.0 Annen veggrunn (2019) 

 Sår i terrenget skal tildekkes og reetableres med stedegen vegetasjon 
 
2.3.0 Parkering 

 Parkering P 1 er parkering for allmennheten 
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§ 3 GRØNNSTRUKTUR 
 
3.1.0 Naturområde (3020) 

 Innenfor dette området er det ikke tillat med tiltak som kan forringe friluftslivet.  
 Naturområdene skal ikke beplantes eller behandles på en slik måte at det er til hinder for 

områdets bruk.  
 Ved parkering P1 er det lagt inn et mindre område som er forbeholdt  

 
§ 5 LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER 
 
5.1.0 LNFR (5120) 

 Området som er regulert til landbruk skal benyttes til tradisjonell drift i tilknytning til 
landbruk. I disse områdene kan det bare oppføres bygninger som har direkte tilknytning 
til landbruk som primærnæring. Annen arealbruk og bebyggelse er ikke tillatt. 

 Mulige ulemper som følge av landbruksdrift i form av gjødselspredning, lukt, husdyr, 
fluer, rauting, maskinstøy, faremomenter for barn etc. må påregnes på enkelte tomter i 
området, særlig tomter som grenser opp mot landbruksområder utenfor reguleringspla-
nen. 

 
§ 6. HENSYNSSONER 
6.1.0 Angitt hensynssone 

6.1.1 - 510 – Hensyn landbruk 
 Innenfor denne sonen er det ikke lov å gjennomføre flatehogst. 

 
§ 7 Eksisterende bebyggelse 
7.1.0 For nye tiltak eller gjenoppbygning  

7.1.1 For eksisterende eiendommer gjelder punktene  
 §1 Punkt 1.1.1. – Felles for all boligbebyggelse  

 §1 Punkt 1.1.3 Gjelder B 4, B 5, B 6, B 7 og B 8 

 
§ 8 Rekkefølgebestemmelser 

 

 Langs eksisterende vei Liaveien og langs ny vei V1 kan det til sammen fradeles inntil 
5 parseller før ny vei V2 må bygges. 

 Dersom det innen den tid blir aktuelt å bygge gang- og sykkelveg etter eksisterende 
reguleringsplan for Innlandet, skal ny vei V2 bygges i samband med dette. 

 I begge tilfeller skal tilpasning mellom veitraseene skje innenfor denne planen. 
 Før det kan gis nye byggetillatelser i planområdet må det være godkjent en vann og 

avløpsplan innenfor planens avgrensning. 


