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REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

Plan-id: 1130201803 detaljregulering for Flor og Fjære, Sør-Hidle 
 

Rådmannens forslag til reviderte bestemmelser 09.12.2019 

Godkjent av kommunestyret 11.12.2019 
 

 

§ 1 FORMÅL MED PLANEN 
 

Hovedformålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for en utvidelse av Flor og Fjæres eksisterende anlegg. 

Utvidelsen omfatter et større drivhus for planteproduksjon, ny restaurant, kurs og overnattingsmuligheter, 

hytter for innlosjering av ansatte, kaier med mulighet for mindre nyttetransport samt videreutvikling av hagen 

med tilhørende anlegg. 

 

Reguleringsplanen skal muliggjøre videre næringsutvikling av hage og anlegg. Planen skal gi nødvendig 

fleksibilitet og samtidig legge forutsigbare rammer for arealdisponeringen.  

 

 

§ 2 KRAV TIL SØKNAD OM TILTAK 

 

Ved søknad om byggetiltak skal følgende dokumentasjon inngå:  

- Utomhusplan i målestokk 1:200 tilhørende det enkelte byggeområde med høydeangivelser og 

terrengbehandling samt angivelse av tilkobling til tursti.  

- Intern beredskapsvurdering og redegjørelse for hovedadkomst til tiltak og rutiner ved skade/ulykke  

- Brannkonsept og rutine for evakuering og håndtering av brann, utarbeidet av kvalifisert 

brannkonsulent 

- Tiltak ift flom og overvannshåndtering  

- Miljøkonsept og energiløsning  

 

 

§ 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  
 

Virksomheten innenfor planområdet har gjerdeplikt mot landbruksområder. 

 

Før det gis rammetillatelse for tiltak i sjø skal: 

• kulturminnemyndighet være varslet og behov for utredning av kulturminner skal være redegjort for.  

• påvirkning på naturmangfold i sjø være redegjort for. 

 

Vanntilgang for landbrukseiendommen og til eiendommer som har tinglyst vannrett skal opparbeides før 

anleggsstart. 

 

Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak i byggeområdene skal det være dokumentert at kaier, internveger og 

tilkomst til dammer er etablert i samsvar med kravene i § 4.9. 

 

 

§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

Funksjons og kvalitetskrav, bygninger og anlegg: 
 

§ 4.1 Estetiske krav: 
Nye bygninger skal innpasses i omkringliggende terreng. Hovedform inkl. tak skal være tilpasset landskapet.  

Det skal i hovedsak benyttes tre i hovedkonstruksjoner og naturmaterialer som tre, stein, planter og glass på 

overflater inkl. tak. Det tillates solcellepaneler integrert i takflater. Både eksisterende vegetasjon og ny 

beplantning skal inngå i og rundt bebyggelse i en helhetlig planlegging og som en del av stedets identitet og 

karakter. Vegetasjon skal også benyttes for å dempe visuelt fremtoning av bygg fra sett fra sjø. 

 

§ 4.2 Funksjonskrav: 
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Det skal legges til rette for kombinasjonsbygninger for flere typer bruk, for eksempel konferanser, kurs, 

selskaper, bevertning, drivhus og overnatting. 

 

§ 4.3 Universell utforming:  
Alle hovedfunksjoner for publikum skal være tilgjengelig for rullestolbrukere og folk med ulike funksjonsnivåer. 

Ved flere like funksjoner, f.eks. overnattingshytter, skal minimum 20 % være tilgjengelige. Hovedtraseer i 

uteanlegget skal i størst mulig grad være tilrettelagt for alle. Det forutsettes at hovedtrasé er tilrettelagt for 

mindre servicekjøretøy for tilkomst til de ulike bygg. Anlegget er å regne som en landskapspark med eksotiske 

planter. Det tillates allergifremkallende planter og bratte stier i terreng. 
 

§ 4.4 Energi og miljø: 
Bygninger skal prosjekteres og utføres slik at det tilrettelegges for forsvarlig energibruk og materialforbruk. Det 

skal i prosjektering tas hensyn til at bebyggelse som kun benyttes i sommerhalvåret skal ha enklere utførelse.  

 

Større nye tiltak som f.eks. drivhus og restaurant skal tilstrebes delvis driftet med alternativ energikilde, f.eks. 

solceller. I alle bygg tillates i tillegg peis/åpne gruer.  

 

Hovedmateriale i konstruksjoner skal være tre.  

 

Produksjon, utplantning og avfallshåndtering av ikke-lokale arter skal gjøres på en slik måte at fremmede arter 

ikke spres utenfor avgrenset anlegg.  
 

§ 4.5 Bestemmelsesområde #1: 

Før iverksetting av tiltak i område GP2 skal det foretas arkeologisk utgravning av det berørte automatisk 

fredete kulturminnet, en steinalderlokalitet med id115674, som er markert som bestemmelsesområde #1 i 

plankartet. Dette innebærer at etablering av ethvert tiltak i GP2, som nevnt i § 7.3, vil medføre utgraving av 

steinalderlokaliteten. Dette gjelder også mindre tiltak som ikke er søknadspliktige til kommunen. 

 

Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av 

den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 

 

Inntil kulturminnet er gravd ut skal det gjerdes inn med et midlertidig anleggsgjerde av stål, for å sikre det mot 

utilsiktede skader. Inngjerdingen skal omfatte hele bestemmelsesområde #1. Det må ikke gjøres noen form for 

tiltak som medfører inngrep i eller skader kulturminnet. 

 

§ 4.6 Byggegrense mot sjø  
Byggegrense mot sjø følger formålsgrensen i felt GP2, SK1, SK2 og SK3. I felt BN1, BN3 og BN4 gjelder inntegnet 

byggegrense på plankart. 

 

§ 4.7 Sikring mot havnivåstigning og bølgeoppskylling  
Ny bebyggelse skal ikke legges lavere enn kote +3,0. Plassering av nye bygg skal vurderes ift NVEs 

aktsomhetskart for flom og vedlegges ved søknad om tiltak. Det skal tas hensyn til påvirkning fra bølger. 

 

§ 4.8 Arealberegning 
Maksimalt tillatt bruksareal, BRA, er angitt på kart og i bestemmelser tilhørende det enkelte byggeområde. Ved 

beregning av tillatt BRA og dokumentasjon av dette i søknad til tiltak medtas ikke fiktive plan, for eksempel i 

drivhus.  

 

§ 4.9 Brannberedskap 
Kaiene i områdene SK2 og SK3 skal være tilpasset til, og holdes åpne for tilkomst av brannvesenets brannbåt. 

Kaiene skal være tilknyttet internt vegsystem med minimum 2,2 m bredde. Internt vegsystem skal være egnet 

for kjøring med brannvesenets utstyr og gi tilkomst til alle byggeområder og til oppstillingsplasser for 

brannvesenets pumper ved de eksisterende dammer. Det skal til enhver tid foreligge et kart på anlegget som 

viser hovedtilkomst til byggeområder og vannkilder. 

 

Tiltakshaver har økt ansvar utover krav i TEK17 for sikkerhet ved brann, som kompenserer for at det ikke er 

offentlig brannvann eller brannbil på stedet. Dette gjør at det må trenes oftere, at passiv sikkerhet økes, at en 
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vurderer flere manuelle hjelpemidler og kurs i bruk av disse. Ved endring av utstyr til brannvesenet må 

tiltakshaver ha kompenserende tiltak. Utforming av tiltak skjer i samarbeid med brannvesenet. 

 

§ 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 1)  

§ 5.1 Generelt 

Innenfor alle byggeområder tillates etablering av mindre veier, gårdsplasser og turstier. Vei skal ha maks 

bredde 3,5 m. Turstier skal ha varierende bredde mellom 1,5 og 3 m. Asfalt tillates ikke.  

 

Hovedformål innenfor næringsbebyggelse er bevertning, drivhus, overnatting og annen næring. 

 

Det tillates oppført bygninger som fremmer formålet og bruken av arealet, f.eks. toaletter, paviljonger, mindre 

servicebygg, overdekning til planter/ mindre drivhus, garasjer, terrasser og liknende.  

 

§ 5.2 Næring BN1 
Hovedformål: bevertning, drivhus og annen næring 
Innenfor formålet og byggegrenser tillates maksimalt 4000 m² BRA drivhus med tilhørende anlegg og 1000 m² 

BRA bevertning med tilhørende funksjoner. I tillegg tillates 800 m² innglasset uteservering og terrasser mot 

nord og vest. Det tillates mindre funksjoner tilhørende anlegget som f.eks. suvenirbutikk og overnatting 

integrert i bygg. Drivhuset tillates brukt som ekstraarealer til bevertning og kurs/konferanse. Maks mønehøyde 

er 13 m. Maksimal gesimshøyde er 12 m. Drivhus og bevertning tillates bygget sammen med felles form, tak og 

fasadeuttrykk i glass. Drivhus er unntatt fra kravet om bruk av hovedkonstruksjoner i tre.   

 

Mot øst og sør skal det i sonen mellom byggegrense og formålsgrense bevares eller etableres buffervegetasjon 

av høy tett vegetasjon for å skjerme mot sjø og fritidseiendommer. Ved søknad om tiltak skal det vedlegges 

visualisering fra sjø.  

 

Det tillates etablert ny nettstasjon innenfor området. Nettstasjon skal plasseres på bakkeplan og ha direkte 

adkomst fra hovedvei.  

 

I forbindelse med søknad om tiltak innenfor BN1 skal det redegjøres for mengde og kvalitet av jordbruksareal 

som blir uegnet for jordbruk. Tap av jordbruksareal i forbindelse med tiltak på BN1 skal i størst mulig grad 

kompenseres for i nærområdet. Før det gis byggetillatelse innenfor BN1 skal det foreligge plan for 

kompenserende tiltak med nødvendige tillatelser etter aktuelt lovverk. Med kompenserende tiltak menes her 

jordflytting, nydyrking, jordforbedrende tiltak etc. 

 

§ 5.3 Næring BN2 eksisterende 
Hovedformål: bevertning, overnatting og annen næring 
Innenfor formålet tillates maksimalt 1200 m² BRA arealer med kombinasjonsbygg. Det tillates suvenirbutikk. 

Eksisterende bebyggelse tillates beholdt, ombygd og påbygd. Det tillates maksimal mønehøyde 6 m og 

maksimal gesimshøyde 5 m. Ny bebyggelse skal ikke ligge lavere enn kote 3. Takoverflater skal være 

grønne/med beplantning eller utført i tre eller stein. Ved ev. ny bebyggelse må plassering vurderes ift NVEs 

aktsomhetskart for flom. Ved søknad om tiltak skal det vedlegges visualisering fra sjø.  

 

§ 5.4 Næring BN3  
Hovedformål: Overnatting og annen næring.  
Innenfor formålet og byggegrenser tillates maksimalt 900 m² BRA kombinasjonsbygg med overnatting, kurs og 

konferanselokaler og tilhørende funksjoner, samt 350 m² oransjeri/ innglasset areal for eksotiske planter. 

Oransjeriet skal ligge i bakkant av bebyggelsen, inn mot hageanlegget og ha lik eller lavere høyde enn 

kombinasjonsbyggene. Oransjeriet tillates som en sammenhengende overdekket gangforbindelse mellom 

overnattingsbyggene. Arealet for overnatting og kombinasjonsbygg skal minimum fordeles på 6 bygg, der ingen 

bygg bortsett fra oransjeriet skal ha større grunnflate enn 160 m². Alle hovednivåer i bygg skal være tilpasset 

eksisterende terreng. Takene på overnatting/ kombinasjonsbygg skal ha overflater med tre, stein eller 

beplantning og variere i høyde. Takvinkler og høydeforløp skal tilpasses terreng og silhuett sett fra sjøen.  
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Det tillates to bygg med to etasjer og maks mønehøyde 7,5 m og maks gesims 7,0 m hvis nederste etasje 

behandles som en sokkeletasje delvis innebygd i terreng. Øvrig bebyggelse skal ha maksimal mønehøyde 5,5 m 

og maksimal gesimshøyde 5,0 m.  

 

Byggene skal plasseres på ulike nivåer tilpasset terrenget. Mellom bebyggelsen tillates terrasser og takoverbygg 

tilsvarende ½ av tilhørende enhets BRA uten at dette medregnes i BRA. Innglasset areal regnes med i BRA. Mot 

sjø er maksimal bredde på utkragende terrasser over terreng 2,5 m. Terrasser som ligger på bakkeplan tillates 

større. 

 

Høy beplantning og eksisterende trær skal bidra til å bryte opp virkning av bygg og fasader mot sjø.  

 

Området skal planlegges helhetlig og ved søknad om tillatelse til tiltak skal alle bygg, terrasser og overdekket 

uteareal inngå i situasjonsplan og visualisering fra sjø. Ved ny bebyggelse må plassering vurderes ift NVEs 

aktsomhetskart for flom. 

 

§ 5.5 Næring BN4  
Hovedformål: Overnatting  
Innenfor formålet og byggegrenser tillates maksimalt 600 BRA m² overnattingsenheter for ansatte. Arealet skal 

fordeles på minimum separate 4 bygg. Ingen bygg skal ha større BRA enn 150 m². Overnattingsenhetene skal ha 

felles kjøkken og spiserom. Bebyggelse skal ha maks mønehøyde er 5,5 m og maks gesims 4,5m. Minimum 50% 

av overflate på hovedtak skal være beplantet. Enhetene skal oppføres i tre. Tillatte fasadematerialer er tre, 

stein og glass. Ev. beis og beslag skal være nedtonede naturfarger tilpasset omgivelsene. Takene skal variere i 

høyde og vinkel skal tilpasses terreng og silhuett sett fra sjøen. Byggene skal plasseres på ulike nivåer tilpasset 

terrenget uten sprenging. I sonen mellom byggegrense og formålsgrense skal det bevares eller etableres 

buffervegetasjon for å dempe uttrykk fra sjø. Det tillates terrasser og takoverbygg tilsvarende ½ av tilhørende 

volumers BRA i tilknytning til den enkelte enhet; av disse skal terrasser mot sjøen begrenses til ¼ av tilhørende 

volumers BRA. Det tillates ikke terrasser tilhørende byggene utenfor byggegrense. 

 

§ 5.6 Næring BN5- eksisterende bebyggelse  
Hovedformål: Overnatting, annen næring 
Innenfor området tillates vedlikehold, rehabilitering, og gjenoppbygging av eksisterende bebyggelse. På 

eksisterende eldre fritidsbebyggelse tillates mindre ombygninger, påbygg, og terrasser. Det tillates ikke nye 

bygg innenfor området.  

 

 

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 2)  
 

§ 6.1 Vei SV: 
Eksisterende privat vei opprettholdes som hovedadkomst til anlegg, trafo og SK3. Vei er hovedadkomst for 

kjørende beredskap og for varelevering med bil.  

 

§ 6.2 Kai SK1: 
Innenfor området tillates etablering av kai for mindre nyttetransport med båtdybder tilpasset eksisterende 

sjødybde som f.eks. sandbåt. Det tillates mindre småbåtanlegg for fritidsbåter i tilknytning til kai. Anlegget skal 

tilpasses eksisterende holmer og adkomstvei skal i størst mulig grad integreres i landskapet. Det tillates 

steinlagt vei med bredde maks 3m. Mindre justeringer av formålsgrensen til kai tillates for å tilpasse anlegg og 

adkomst til eksisterende terreng og sjøbunn. 

 

§ 6.3 Kai SK2: 
Det tillates steinlagt sti med bredde maks 3m innen for formål. Det tillates mindre justeringer av 

formålsgrensen for å tilpasse kai og adkomst til eksisterende terreng og sjøbunn. 

Kaien skal holdes åpen for tilkomst med brannbåt og være tilknyttet internt vegsystem, jf. § 4.9. 

 

§ 6.4 Kai SK3: 
Hovedanløp for publikumstrafikk. 
Mindre justeringer av formålsgrensen til kai tillates for å tilpasse anlegg og adkomst til eksisterende terreng. 

Kaien skal holdes åpen for tilkomst med brannbåt og være tilknyttet internt vegsystem, jf. § 4.9. 
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§ 7 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 3)  
 

§ 7.1 Generelt: 
Anlegget inngår i et privat parkanlegg.  
 

§ 7.2 Park GP1: 
Innenfor områdene tillates turstier med maks bredde 3 m tilpasset til terreng. Turstiene skal ha grus eller sand 

som overflate og kan være kjørbare. Det tillates oppsetting av 4 påler for fortøyning tilhørende SK1 innenfor 

området.  

 

§ 7.3 Park GP2: 
Innenfor områdene tillates mindre veier og kjørbare turstier med maks bredde 3,5 m. Det tillates etablering av 

gårdsplasser. Det tillates etablering av dammer, mindre broer, fosser, terrengjusteringer etc der dette inngår 

som en del av parkanlegget.  

 

Det tillates oppført bygninger som fremmer formålet og bruken av arealet, f.eks. toaletter, paviljonger, mindre 

servicebygg, overdekning til planter/ mindre drivhus, garasjer, terrasser, trafo og liknende.  

 

Ovenfor nevnte tiltak innenfor GP2 kan ikke iverksettes før det er foretatt en utgraving av steinalderlokaliteten 

id 115674, markert som bestemmelsesområde #1 i plankartet, jf. reguleringsbestemmelsenes § 4.5. 

 

Inntil utgraving av steinalderlokaliteten id 115674 skal bestemmelsesområdet #1 være gjerdet inn med 

midlertidig anleggsgjerde av stål, for å sikre kulturminnet mot utilsiktede skader. Det må ikke gjøres noen form 

for inngrep i grunnen til bestemmelsesområde #1, slik som graving av blomsterbed, vedlikehold av dam, kjøring 

eller lagring innenfor kulturminnet. 

 

 

§ 8 LANDBRUKS, -NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 5)  
 

 

§ 9 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL § 12-5, 2. ledd nr. 6)  
 

Aktuelle tiltak i sjø som utfyllinger, brygger/kaianlegg m.m. er søknadspliktig etter havne- og farvannslovens 

bestemmelser, og tillatelse må derfor innhentes fra havnemyndighetene før gjennomføring. 

 

Tiltak i sjø skal gjennomføres på en forsvarlig og skånsom måte, slik at det omkringliggende marine miljø i så 

liten grad som mulig påvirkes. Større arbeider må tilstrebes utføret høst/vinterstid, når livet i sjøen er mest i 

ro.  

 
§ 9.1 VHS 4 Havneområde i sjø med molo 
Det tillates sprenging innenfor VHS4 for utbedring av adkomst til eksisterende kai og forlengelse av denne. Det 

tillates også fyllingsfot for molo. Justeringer av formålsgrensen til molo tillates for å tilpasse anlegg til 

eksisterende sjøbunn og vindforhold. 

 


