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Plan 1130201411 – Reguleringsbestemmelser for Ådnanes 
 

Godkjent av kommunestyret 20.06.2018 i sak 41/18 

 

§ 1 Formål 
Formålet med planen er å fortette eksisterende hytteområde på Ådnanes til i alt 52 hytter, 1 bolig og 1 
gardshus på gn 58/1, samt å legge til rette for biladkomst til eksisterende og nye hytter. Det reguleres 
til følgende formål: 

Bebyggelse og anlegg 

 Fritidsbebyggelse 
 Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse 
 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
 Avløpsanlegg 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Veg 
 Gangveg 
 Annen veggrunn-grøntareal 
 Parkering 

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

 Landbruksformål 
 Friluftsformål 

Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 Friluftsformål i sjø 
 

§ 2 Fellesbestemmelser 

§ 2-1 Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av 
havnemyndighet.  

§ 2-2 Nye hytter skal knyttes til fellesanlegg for avløp for Ådnanes og skal ha innlagt vann, 
vannklosett, dusj og lignende.  
 
§ 2-3 Samlet plan for håndtering av avløpsvann og overvann skal godkjennes av kommunen før 
oppføring av nye hytter 
 
§ 2-4 Innenfor juridisk linje «bygg, kulturminner mm som skal bevares» skal eksisterende stein mur 
bevares. 
 
§ 2-5 Alle tiltak som berører fylkesvegen skal oversendes Statens vegvesen til gjennomsyn. 
 

§ 3 Bebyggelse og anlegg (pbl§12-5, 2.ledd nr.1) 
§ 3-1 Fritidsbebyggelse 
§ 3-1-1 Det kan oppføres 1 fritidsboliger innenfor hver av de regulerte byggegrenser i planområdet på 
tomter avsatt til formålet. 1 fritidsbolig gjelder også for E7 selv om det er vist to adskilte 
byggegrenser. 
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§ 3-1-2 Bygningene kan ha ulik utforming, men slik at de i form og fargebruk harmonerer med 
hverandre. Det må legges vekt på at bygningene harmonerer med eksisterende terreng og omgivelser. 
Material og farger skal underordne seg områdets naturpreg. 

§ 3-1-3 Utgraving og planering for bygningen skal begrenses til det absolutt nødvendige for 
bygningsmessig tilfredsstillende løsninger. Hageplanering skal begrenses til ett minimum, og det skal i 
slike tilfeller brukes stedegne materialer og vegetasjon. 

§ 3-1-4 Fritidsboliger skal ha maksimum 90 m2 bygd areal (BYA). Fritidsboligen kan oppføres med 
gesims og mønehøyde inntil 4,0 m og 6,0 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygning.   

§ 3-1-5 Det skal være oppstillingsplass til 2 biler for nye regulerte fritidsboliger, se § 4-3. 

§ 3-2 Boligbebyggelse - frittliggende enebolig. 
Maks tillatt % BYA =35 % av netto tomteareal. 
Maks mønehøyde er kote 35. 

§ 3-3 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 
§ 3-3-1 Småbåtanlegg 1-7: Eksisterende brygger tilknyttet fritidsboliger er regulert inn. Det er tillatt 
med brygger innenfor formålet. 

§ 3-3-2 Småbåtanlegg 8: Innenfor området kan det anlegges molo og flytebrygger med bredde inntil 
3,5 m samt 1 naust tilknyttet gårdens ressursgrunnlag. Eksisterende gårdsnaust for gnr. 58 og bnr. 1 og 
2 har tillatt BYA 120 m2. Største tillatte mønehøyde kote 7,5. 
Det er tillatt å oppføre boder på maks 5x5 m2 som skal være tilknyttet båtplassene.  

§ 3-3-3 Småbåtanlegg 9: Innenfor området kan det etableres adkomstbrygge til gn 58/10.  

§ 3-3-4 Småbåtanlegg 10 og 11: Innenfor området kan det anlegges molo/brygger med bredde inntil 
3,5 m. Innenfor hvert område kan det bygges 2 naust. Maks gesimshøyde er 3,0 m over planert 
terreng. Mønehøyde eller høyde til høyeste gesims skal ikke overstige 6,0 m. Største tillatte areal er 
BYA 55 m2. Naust og båthus skal ha saltak med takvinkel mellom 30 og 45 grader. 

§ 3-3-5 Småbåtanlegg 12: Innenfor området kan det oppføres adkomstbrygge på 2x4 m. 

§ 3-3-6 Småbåtanlegg 13: Innen området kan eksisterende naust opprettholdes i sin nåværende 
størrelse. 

§ 3-3-7 Bryggeanlegg og bølgebrytere utformes og plasseres med tanke på å opprettholde tilstrekkelig 
vanngjennomstrømning for å opprettholde god vannkvalitet. 

§ 3-3-8 Båtplasser skal være tilknyttet fritidsboliger i planområdet. 

 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
§ 4-1 Veger 
§ 4-1-1 Alle veger unntatt fylkesvegen er private. 

§ 4-1-2 Nye veger skal tilpasses eksisterende terreng best mulig. Skjemmende sår i terreng skal 
planeres og revegeteres med stedegen vegetasjon. Adkomst utover felles veier og parkeringsplasser 
som vist på plankart skal være stier og naturlige tråkk.  

§ 4-1-3 Langs veger kan det være inntil 0,25 m skulder på begge sider og grøfter, fyllingsskråninger, 
murer og skjæringer inne på tilgrensende område. 

§ 4-1-4 For adkomster til 3 fritidsboliger og færre er det ikke anlagt snuplass. Biler må da snu i 
avkjørslene. 

§ 4-1-5 Kryss ved fylkesveien skal ha frisiktsoner 10x80 m. Private avkjørsler skal ha frisikt 3x20 m. 



14-11 
 

3 
 

§ 4-2 Gangveg 
Gangveg SGG2 og SGG3 skal ha bredde 2,5 m. Andre gangstier skal ha bredde minst 1.5 m. Det er 
ikke knyttet krav til universell utforming, pga stigningsforhold i terrenget. 

§ 4-3 Parkering 
For hytter som har adkomst med bil helt fram til hytten skal det anlegges 2 biloppstillingsplasser. 
Fritidsboliger som ikke har veg helt fram, skal ha 2 oppstillingsplasser hver på nærmeste felles 
parkeringsplass. Om vinteren kan deler av parkeringsplassene benyttes til vinterlagring av snø. 

 

§ 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, LNFR 
§ 5-1 Friluftsformål 
Området skal nyttes til rekreasjon, opphold, lek bading og ferdsel hvor landskapets karakter og 
vegetasjon skal bevares mest mulig. Det tillates ikke bygg, anlegg eller virksomhet som hemmer 
områdets bruk som friluftsområde. 
Det kan anlegges felles grillplass med benker i friluftsområde i tilknytning til småbåtanlegget 8. 

§ 5-2 Landbruksformål 
Områdene skal nyttes til jord- og skogbruk som ikke medfører spesiell ulempe for tilgrensende 
fritidsbebyggelse. Eksisterende steingarder i RpOmråde skal bevares. 

§ 5-3 Friluftsformål i sjø  
Området kan nytes til bading, lek og rekreasjon. Det tillates ikke bygg, anlegg eller virksomhet som 
hemmer områdets bruk som friluftsområde. 

 

§ 6 Hensynssoner 
§ 6-1 Frisiktsone  
Kryss ved fylkesveien skal ha frisiktsoner på 10x80 m, og ha svingradius på 6 m. I område regulert til 
siktsoner skal det være fri sikt i en høyde fra 0,5 til 3,0 m over tilstøtende vegbane. 

§ 6-2 Faresone stormflo  
Det er innarbeidet faresone for flom i plankartet opp til kote +3. Innenfor hensynsone flom er det ikke 
tillatt med nye bygg eller byggetiltak i tiltaksklasse 2 og 3, uten at det prosjekteres mot påvirkning fra 
mulig havnivåstigning fram til år 2100, stormflo og bølger. Bygninger som har naturlig tilknytning til 
sjøen, og som ikke er beregnet for varig opphold, som naust og båtgarasjer og boder kan tillates. 

§ 6-3 Faresone høyspentanlegg 
Oppføring av fritidsboliger i faresonen kan ikke skje før linjen er fjernet. 

--- 

 

 


