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§1  GENERELT 

 

1.1  Områderegulering for Hellesvika omfatter gbnr 78/10 m.fl. 

 

1.2  Området er regulert til følgende formål (kart- og planforskriften av 01-01-2013): 

Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse - frittliggende-småhusbebyggelse  

- Fritidsbebyggelse - frittliggende 

- Fritidsbebyggelse - konsentrert 

- Campingplass 

- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

- Uthus/naust/badehus 

- Grav- og urnelund 

- Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Veg 

- Kjøreveg 

- Gangveg 

- Annen veggrunn - tekniske anlegg 

- Parkeringsplasser 

Grønnstruktur 

- Friområde 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 

- LNFR 

- LNFR - spredt boligbebyggelse 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

- Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

Hensynssoner 

- Sikringssone - frisikt 

 

1.3  Ved planlegging og etablering av ny bebyggelse og anlegg samt etablering av traseer for 

 fremkommelighet, skal det legges vekt på universell utforming.  

 

 

 

 

§2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 



  

2.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BF1 og BF2 

a) I feltene BF1 og BF2 kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse. 

b) Tillatt bebygd areal for BF1 og BF2 er maksimalt %BYA = 30% av netto tomteareal. 

c) Ny bebyggelse skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialbruk og farger, utformes på 

en slik måte at området samlet fremstår med et godt helhetlig preg, arkitektonisk 

tilfredsstillende og godt tilpasset eksisterende terreng. 

d) Parkeringskrav er 2 plasser per boenhet med snuplass på egen tomt. 

e) Det kan bygges inntil 2 etasjer med maksimal mønehøyde på 10 meter og maksimal 

gesimshøyde skal ikke overskride 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng på 

byggetomta. 

f) Det tillates oppført garasje/carport/bod med BRA på maksimalt 60 m², med en maksimal 

mønehøyde på 4,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

g) Garasjebygg ihht TEK 10 § 6-4, tillates plassert utenfor byggegrense. Absolutte 

minsteavstand til tomtegrense mot veg er 2 meter. Slik plassering forutsetter oppføring av 

bygg som tåler påkjenninger fra vegvedlikehold, inkludert brøyting. 

 

2.2 Fritidsbebyggelse – frittliggende, FF1, FF2, FF3 og FF4 

a) I feltene FF1, FF2, FF3 og FF4 kan det oppføres frittliggende fritidsbebyggelse. 

b) Tillatt bebygd areal er maksimalt %BYA = 30% av netto tomteareal. For fritidsboliger 

gjelder også at BRA ikke skal overstige 170 m2. 

c) Ny bebyggelse skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialbruk og farger, utformes på 

en slik måte at området samlet fremstår med et godt helhetlig preg, arkitektonisk 

tilfredsstillende og godt tilpasset eksisterende terreng. 

d) Parkeringskrav er 2,0 plasser per eiendom med snuplass på egen tomt. 

e) Det kan bygges inntil 1,5 etasjer med maksimal mønehøyde på 6,0 meter og maksimal 

gesimshøyde skal ikke overskride 5,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng på 

byggetomta. 

 

2.3 Fritidsbebyggelse – konsentrert, FK1, FK2 og FK3 

a) I feltene FK1, FK2 og FK3 kan det oppføres frittliggende fritidsbebyggelse. 

b) Tillatt bebygd areal er maksimalt BRA = 40 m2. 

c) Ny bebyggelse skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialbruk og farger, utformes på 

en slik måte at området samlet fremstår med et godt helhetlig preg, arkitektonisk 

tilfredsstillende og godt tilpasset eksisterende terreng. 

d) For feltet FK1 er det tillat oppført 3 rorbuer. 

e) For feltene FK2 og FK3 er det tillat oppført 1 rorbu per felt. 

f) Parkering P3 er felles for rorbuene. 

g) Det kan bygges inntil 1,5 etasjer med maksimal mønehøyde på 6,0 meter og maksimal 

gesimshøyde skal ikke overskride 5,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng på 

byggetomta. 

 

2.4 Campingplass, C1 

a) Området skal benyttes til campingplass med tilhørende anlegg. Alle bygninger skal 

tilpasses terrenget og større inngrep skal unngås. 

b) Bygninger og konstruksjoner må kunne tåle springflo. 

 

2.5 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, SS1, SS2, SS3 og SS4 



a) Innenfor området tillates det utfylling og feste for flytebrygger, utliggere, fortøyninger og 
annet utstyr som er nødvendig for et småbåtanlegg i sjø.  

b) Konstruksjoner og fortøyninger under vann i sammenheng med etablering av 
båtplassene er tillatt. 

c) Det er ikke tillatt med båter på «svai» draghale. 

 

2.6 Uthus/naust/badehus U/N/B1, U/N/B2, U/N/B3 og U/N/B4 

a) Det er ikke tillatt å bruke bygg i dette området til annet enn naustformål. 

b) For U/N/B1 er det tillatt å oppføre inntil 5 naust i rekke. Naustene skal være ensartet i 

bygningsuttrykk. 

c) Hvert naust skal oppføres i en etasje og skal ha en rektangulær form. Tak skal utføres 

som saltak med takvinkel mellom 15 og 30°. 

d) Tillatt bebygd areal for naust er maksimalt BRA = 30 m². 

e) Maksimal mønehøyde over grunnmur er 4 meter. Fundament skal holdes så lavt i 

terrenget som mulig. 

f) Taktekking på naustene skal utføres med materialer som gir mørk og matt fargevirkning 

g) Veggene skal kles med trepanel eller være en eller annen laft.  

 

2.7 Grav- og urnelund, o_GU1 

a) Området skal benyttes til grav- og urnelund med tilhørende anlegg som er nødvendig for 

å sikre bruk og drift av kirkegården herunder gang- og kjøreveier, tekniske anlegg og 

parkanlegg. 

b) Området kan benyttes til driftsavdeling, bårerom, klokketårn og kapell samt eventuelle 

andre bygninger og anlegg som er nødvendig for drift av kirkegården, slik som 

lagerbinger for jord og lignende og uisolert lagerbygg. 

 

2.8 Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund, o_GUN1 

a) Området kan benyttes til klokketårn og kapell. 

 

 

§3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

3.1 Veg, f_V1 og f_V2 

 

a) Vegene f_V1 og f_V2 skal være felles. 

b) Maks skråningsvinkel på fylling 1:2 eller slakere.  

c) Skjæringer og fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng og vegen og skråningene skal 

gis en tiltalende form. 

 

3.2 Kjøreveg, o_KV1, o_KV2, o_KV3, f_KV4, f_KV5, o_KV6, o_KV7, f_KV8, KV9 og f_KV10, 

KV11 

a) Vegene o_KV1, o_KV2, o_KV3, o_KV6, o_KV7 skal være offentlige. 

b) Vegene f_KV4, f_KV5, f_KV8,  f_KV10 skal være felles. 

c) Vegen KV9 og KV11 er privat. 

d) Maks skråningsvinkel på fylling 1:2 eller slakere.  

e) Skjæringer og fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng og vegen og skråningene skal 

gis en tiltalende form. 

 

3.3  Gangveg, f_GV1 



a) På arealene skal det anlegges felles gangveg. 

b) Maks skråningsvinkel på fylling 1:2 eller slakere.  

 

3.4 Annen veggrunn - tekniske anlegg, o_AV1, o_AV2, o_AV3, o_AV4, o_AV5, o_AV6, 

o_AV7, o_AV8, f_AV9, f_AV10, f_AV11, f_AV12, o_AV13, o_AV14, o_AV15, o_AV16, f_AV17, 

f_AV18, f_AV19, f_AV20, f_AV21, f_AV22, AV23, AV24, o_AV25, o_AV26 og o_AV27 

a) Vegarealet innenfor formålene o_AV1, o_AV2, o_AV3, o_AV4, o_AV5, o_AV6, o_AV7, 

o_AV8, o_AV13, o_AV14, o_AV15, o_AV16, o_AV25, o_AV26 og o_AV27 er offentlig. 

b) Vegarealet innenfor formålene f_AV9, f_AV10, f_AV11, f_AV12, f_AV17, f_AV18, 

f_AV19, f_AV20, f_AV21 og f_AV22 er felles. 

c) Vegarealet innenfor formålene AV23 og AV24 er privat. 

 

 

3.5 Parkeringsplasser, o_P1, f_P1, f_P2, f_P3 

a) Området f_P1 er felles parkeringsareal. 

b) Området o_P1 er offentlig parkeringsareal for grav- og urnelunden samt brukere av 

friområder innenfor planområdet. Ved begravelser er parkeringsarealet forbeholdt 

gravfølge. 

c) Området f_P2 er felles parkeringsareal for FK1, FK2, FK3, SS1, SS2, SS3 og SS4. 

d) Området f_P3 er felles parkeringsareal for U/N/B1 

 

 

§4 GRØNNSTRUKTUR 

 

4.1 Friområde F1, o_F2, F3, o_F4, F5, o_F6, F7, F8, o_F9 

a) Områdene kan brukes til rekreasjon og aktiviteter slik som badeplass m.m. 

b) Det er ikke tillat å oppføre bygninger i området med unntak av at det kan settes opp 

gapahuk i friområde o_F4. 

c) For o_F9 kan det opparbeides permanent bål-/grillplass og gapahuk. 

d) Det skal ikke fjernes vegetasjon i områdene uten godkjennelse av kommunen. 

 

 

§5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

 

5.1 LNFR1, 

a) Områdene LNFR1, skal benyttes til landbruks-, natur- og frilufts formål samt reindrift. 

 

 

5.2 LNFR– spredt bebyggelse,   

a) I området kan det tillates bygging av spredt fritids- eller boligbebyggelse atter foregående 

detaljreguleringsplan. Det kan også gis tillatelse til bygging av næringsbygg i tilknytting til 

landbruk. 

b) Spredt bebyggelse skal ikke plasseres på dyrka mark eller produktivt skogsareal. 

c)  Bebyggelsen skal ikke oppføres nærmere enn 100 meter fra vassdrag. 

d)  

 

 

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



 

6.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, FSV1 

a) Området skal benyttes til friluftsområde. 

b) Eksisterende vegetasjon skal bevares i størst mulig grad. 

 

 

§7 HENSYNSSONER 

 

7.1 Sikringssone – frisikt, H140_1, H140_2 og H140_3 

Områdene reguleres til frisiktsone. Områdene inngår i tilliggende områder og i trafikkområdene. 

Frisikt skal tilrettelegges som vist i reguleringsplanen. I frisiktområdene skal det ikke være 

sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer el. med en høyde over 50 cm over tilstøtende veg.   

 

 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

a) Parkeringsplass f_P2 skal være ferdig anlagt før det gis ferdiggodkjennelse for FK1. 

 

 

 

* * * 


