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§ 1    

GENERELT 

1.01 Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse, utleiehytter, 

småbåtanlegg og grønnstruktur. 

 

1.02 Området innenfor reguleringsplanavgrensningen er regulert til følgende arealformål, jf. 
plan- og bygningsloven (Pbl):  
 

 

Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, ledd nr 1) 

 Fritidsbebyggelse – frittliggende, FF1-FF6 

 Øvrige kommunaltekniske anlegg - trafo, E1 

 Øvrige kommunaltekniske anlegg - renovasjon, R1 

 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, SB1  

 Uthus/naust/badehus – sjøboder, S1 

 Uteoppholdsareal, U1 

 Lekeplass, L1 

 Utleiehytter, FU1-FU7 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 2) 

 Veg, V1 

 Kjøreveg, KV1-KV5 

 Annen veggrunn – grøntareal, VG1-VG11 

 Parkeringsplasser, P1-P5 
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Grønnstruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 3)  

 Turveg, T1 – T6 

 Badeplass/-område, BP1-BP2 

 

Landbruks-, natur- og friluftsformål (Pbl § 12-5, ledd nr 5) 

 Landbruksformål, L1 – L2 

 Friluftsformål, F1-F10 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (Pbl § 12-5, ledd nr 6) 

 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (bekken), 

VA1-VA3 

 Ferdsel, o_FL1 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag, o_FO1, FO2 

 

 

 

1.03 Planområdet har fastsatt følgende hensynssoner: 
 

Hensynssoner (Pbl § 12-6) 

A. Sikringssone (Pbl § 11-8, ledd nr A) 

- Frisikt, H140_1-H140_2 
 

B. Bevaringssone (Pbl § 11-8, ledd nr C) 

- Bevaring naturmiljø, H560_1-H560_3 
-  Bevaring kulturmiljø, H570_1-H5702 

 
1.04 Bestemmelser i reguleringsplan: 
   
  Utforming, #1 

 

 

§ 2 

FELLESBESTEMMELSER 

 

2.01 Det skal for hver fritidsbolig settes av plass for minst 1,5 biloppstillingsplasser. For de 
tomtene som har innregulert avkjørselspil til eiendommen, kan det opparbeides 1 
parkeringsplasser på egen eiendom.  

  Øvrig parkering skal ivaretas på private parkeringsplasser, P1-P6, innenfor planområdet.  
 
2.02 Maksimal tillatt møne-/gesimskote (k) for bebyggelsen er påført plankartet. 
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2.03 Alle nye bygninger innenfor planområdet skal beises eller males i jordfarger, eller være i 
ubehandlet tre. 

 
2.04 Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene som vist på plankartet. 
 
2.05 Alle terrenginngrep skal utføres slik at en unngår unødvendige skadevirkninger. 

Eksisterende vegetasjon/ terreng skal ikke fjernes utover det som er nødvendig for å få 
ført opp bygninger, opparbeidet adkomstveger, parkeringsplasser og stier. 

 
2.06 Det tillates oppført pumpehus og ført VA-ledninger innenfor alle arealformålene i planen. 

Ved etablering av VA-anlegg innenfor grønnstruktur- eller landbruk-, natur- og 
friluftsområder, skal områdene reetableres med stedegen masse og søkes revegetert 
med stedegen vegetasjon.  

 

 

§ 3 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
3.01  FF1 – FF6 er regulert til område for frittliggende fritidsbebyggelse. 
  %BYA=30 % for områdene FF1-FF4 og FF6. 
  %BYA=25% for område FF5.  
 
  Det tillates oppført terrasse/platting og veranda på inntil 25 m2, og utvendig frittstående 

bod/uthus på maks BYA=15 m2 på hver eiendom 
 
   Høyder: 
  Det tillates oppført bygninger med inntil følgende møne-/gesimshøyde, beregnet fra 

overkant gulv i nederste etasje: 
  FF1:   7,0 meter.  
  FF2 og FF4: 6,0 meter 
  FF3 og FF6: 6,5 meter 
  FF5:  5,5 meter   
 
3.02 E1 er regulert til øvrige kommunaltekniske anlegg - trafo.  
 
3.03 R1 er regulert til øvrige kommunaltekniske anlegg - renovasjon.  

Det tillates bygning for renovasjonshåndtering innenfor området, med en maks 
mønehøyde på 5,5 meter. %BYA=100%. 

 
3.04  SB1 er regulert til privat småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. 
   
  Innenfor område SB1 tillates det etablert landfast brygge langsmed land, og flytebrygge. 

Bryggene skal ha overflate av tre. All fortøyning skal foregå direkte til brygge ved 
montering av utriggere (faste eller flytende). Det tillates ikke sprengning i området. 

3.05 S1 er regulert til område for sjøbod. Innenfor området tillates det oppført frittliggende 
boder, og/eller boder i rekke. %BYA=100%. Hver enkelt bod tillates oppført med en maks 
BRA=4 m2 og maks møne-/gesimshøyde på 3,5 meter. Bodene skal beises eller males i 
jordfarger. 
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3.06 U1 er regulert til privat uteoppholdsareal. Det tillates etablert terrasse/platting på terreng 
innenfor området.  

 
3.07 L1 er regulert til privat lekeplass. Innenfor området tillates det etablert ulike baner for 

ballspill, lekeutstyr, benker, bord o.l.  
  
3.08  FU1-FU7 er regulert til utleiehytter.  
  %BYA=30%. Det tillates oppført bygninger med inntil 6,5 meter møne-/gesimshøyde, 

beregnet fra overkant gulv i nederste etasje. 
  Det tillates oppført terrasse/plattinger og veranda på inntil 25 m2, og utvendig frittstående 

bod/uthus på maks BYA=15 m2 på hver eiendom 
   
 

§ 4 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

4.01 V1 er regulert til privat vei.   
   

4.02 KV1-KV5 er regulert til områder for private kjøreveger. 
 
  Privat kjøreveg KV1 skal kryss Arsbekken med bru. Tiltak i forbindelse med utbedring/ny 

bru må gjennomføres slik at minst mulig vegetasjon fjernes langsmed bekken, og uten at 
det foretas inngrep i selve bekkeløpet.  

 
4.03 VG1-VG11 er regulert til private områder for annen veigrunn – grøntareal. Områdene 

skal benyttes til overvannshåndtering, siktsoner m.v. Områdene skal tildekkes med 
stedlige masser.  

 
4.04 P1-P5 er regulert til områder for private parkeringsplasser.  
 

§ 5 

GRØNNSTRUKTUR 

 
5.01 T1 – T6 er regulert til private områder for turveger. Det tillates nødvendige terrenginngrep 

for å opparbeide turvegene. Turvegene tillates opparbeidet med ulike typer dekke, og det 
tillates etablert trapper, gelendere o.l.   

 
 Det skal etableres stengsler som hindrer motorisert ferdsel på turvegene T1 og T5. 
 
5.02  BP1-BP2 er regulert til områder for private badeplasser.  
  

Innenfor område BP1 tillates det etablert rekkverk, trappetrinn og annen enkel 
tilrettelegging for å sikre trygg ferdsel innenfor området. Det tillates også etablert 
badetrapp og stupebrett innenfor området.  

 
 Område BP2 tillates opparbeidet med plen. Det kan settes ut benker og bord i området. 

 
 

 



§ 6 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL 

 

6.01 L1-L2 er regulert til områder for landbruksformål. Områdene er private. 
 
 
6.02 F1-F10 er regulert til friluftsformål. Områdene er private. Det tillates tynningshogst og 

nødvendig landskapspleie innenfor områdene.  
 

§ 7 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG 

 

7.01 VA1-VA3 er regulert til område for bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 
strandsone (bekken).  

 
7.02 o_FL1 er regulert inn som offentlig ferdsel. Det tillates ingen innretninger som kan hindre 

sjøverts ferdsel i området.  
 
7.03 o_FO1 er regulert til offentlig friluftsområde i sjø. 
  FO2 er regulert til privat friluftsområde i sjø.   
   
 

§ 8 

HENSYNSSONER 
 
8.01 H 140_1-H140_2 er regulert til sikringsone – frisikt. Innenfor frisiktsonene skal terrenget 

være slik at det ikke på noe sted blir høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. 
Beplantning innenfor frisiktsonene tillates såfremt denne ikke blir høyere enn 0,5 m over 
tilstøtende veiers nivå. Områdene tillates ikke benyttet til parkering /lagring (også 
snøopplag). 

 
8.02 H560_1-H560_3 er regulert til bevaringssone - bevaring naturmiljø. Formålet med 

hensynssonen er å bevare Arsbekken. Innenfor området tillates det ikke inngrep i 

bekkeløpet, med unntak av fremføring av VA-ledninger gjennom bekken. VA-ledninger 

kan ligge i rør under bekken eller i rør i luftstrekk. Dersom rør blir lagt under bekken skal 

de graves ned under bunnsubstratet. Etter utførelse skal bunnen tilbakeføres og dekkes 

til med tilsvarende bunnsubstrat som før. Arbeider med fremføring av VA-ledninger 

gjennom bekken må gjennomføres i tidsperioden mellom 1. januar til 1. mars, og/eller 

1.juni til 15. august. Arbeid kan ikke gjennomføres i tørkeperioder med svært lav 

vannføring i bekken.  

Stedegen kantvegetasjon langsmed bekken skal søkes ivaretatt. Normal skjøtsel av 

vegetasjonen tillates. Det tillates nyplanting av vekster som kan ivareta og sikre bekken 

som en sjøørretførende bekk. 

8.03 H570_1-H570_2 er regulert til bevaringssone – bevaring av kulturmiljø. Formålet med 

hensynssonen er å bevare steingjerder, grunnmur og større eiketrær innenfor områdene. 

Det tillates ikke inngrep i steingjerder eller grunnmur innenfor områdene, med unntak av 



at det tillates etablert en mindre åpning i steingjerde innenfor hensynssone H570_1, for 

den sydligste tomten i område FF1, for å sikre gangadkomst til tomten.  

 Eiketrærne i område H570_2 skal bevares. Normal trepleie tillates.  

Det er ikke tillatt med inngrep for fremføring av veger eller VA-ledninger, eller  
oppføring av pumpehus innenfor områdene. 

 
        § 9 
 

BESTEMMELSER I REGULERINGSPLAN 
 

9.01 Innenfor bestemmelsesområde utforming, #1, er det tillatt å heve terrenget opp til 
kotehøyde på tilgrensede del av kjøreveg KV4 og KV5. Ved heving av terrenget skal 
området tildekkes med jordmasser og tilsås med gress. 

 

 

§ 10 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

 
10.01 Nye fritidsboliger skal være tilkoblet VA-anlegg før de tillates tatt i bruk. 
 
10.02 Krav til parkeringsdekning, jfr § 2.01 skal til enhver tid være oppfylt før midlertidig 

brukstillatelse eller ferdigattest foreligger for nye fritidsboliger/utleiehytter innenfor 
planområdet. 

 
10.03 Stengsler for å hindre motorisert ferdsel på turvegene T1 og T5, jf. § 5.01, skal etableres 

når kjøreveg KV1 er ferdigstilt.  
 
 
 

Arendal, 23.06.2016 
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