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§1  Reguleringsplan 

Disse bestemmelsene gjelder reguleringsplan for Neset hyttefelt, som på plankart i 
målestokk 1:1000 er vist med plangrense. 

 
Reguleringsplanen er rettslig bindene for alle parter. Mindre vesentlige unntak fra 
plan med bestemmelser kan, når særlige grunner taler for det, tillates av kommunens 
faste utvalg for plansaker. Disse skal være innenfor rammen av plan- og 
bygningslovgivningen.  

 
 
§2  Reguleringsformål 

Det regulerte området omfatter følgende reguleringsformål: 
 

1. Bebyggelse og anlegg 

 Område for felles garasje, området GAR1 

 Områder for fritidsbebyggelse, området BFR1 – BFR12 

 Område for vannforsyningsanlegg, området VF1 

 Områder for avløpsanlegg, områdene AA1 og AA2 

 Område for småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, området 

SBS1 

 Områder for uthus/naust, områdene UN1 og UN2 

 Område for, lekeplass/balløkke, området LEK1 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Område for offentlig kjøreveg, området KV1 

 Område for privat kjøreveg, området KV2 

 Område for felles parkering, området P1 

 Område for allmenn parkering, området P2 

 

5. Landbruks-, natur og friluftsområder 

 Områder for landbruksdrift, områdene L1 og L2 

 Områder for friluftsliv, områdene FR1 – FR5 

 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag 

 Område for bading, området BAD1 

 
 
 
 
 
 



§3  Byggeområde for felles garasje 
 

Området reguleres med eksisterende bebyggelse og situasjon 
 
 
§4  Byggeområder for fritidsbebyggelse 
 
4.1  Byggeområder for fritidsboliger, områdene BFR1 – BFR12, skal benyttes til 

fritidsboliger som er beregnet på beboelse i kortere tidsrom.  
 
4.2 Maksimalt tillatt BYA (bebygd areal) for sum bebyggelse pr. enhet er 130 M2. BYA 

beregnes iht. Norsk Standard 3940. 
 
4.3 Maksimal mønehøyde er 6,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Maksimal 

gesimshøyde er 4,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. Ved bruk av pulttak 
regnes mønehøyden til høyeste gesims. 

 
4.4 For hver enhet tillates oppført et tilleggsbygg (bod, garasje o.l.) på inntil 20 m2 BYA. 

Arealet inngår i totalt BYA for enheten, jmf. pkt. 4.2. Tilleggsbygget kan plasseres 
inntil 1,0 m fra nabogrense. 

 
4.5 Det kan opparbeides parkeringsplass for inntil en bil pr enhet. 
 
4.6 Vann tillates ført inn i bygningene. Det opparbeides felles vannforsyningssystem og 

avløpssystem for hele eller deler av feltet. Innen opparbeidelsen av byggeområde 
BFR11 og BFR12 starter, skal det fremmes egen søknad om utslippstillatelse.  

 
 
§ 5 Byggeområde for vannforsyning 
 
 Området reguleres med eksisterende bebyggelse og situasjon 
 
 
§ 6 Byggeområder for avløpsanlegg 
 

Området AA1 reguleres med eksisterende anlegg og situasjon. Området AA2 skal 

benyttes til felles avløpsrenseanlegg for fritidsbebyggelse innenfor byggeområdene 

BFR11 og BFR12. Overbygg på renseanlegget skal utføres av egnede materialer og 

med duse farger, som harmonerer med naturen omkring 

 
 
§ 7 Område for småbåtanlegg i sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone 
 
 Området SBS1 reguleres med eksisterende anlegg og situasjon 
 
 
§ 8 Byggeområde for uthus/naust 
 

Området UN1 reguleres med eksisterende bebyggelse og situasjon. Innenfor området 
UN2 tillates oppført lagerbygg for oppbevaring og lagring av utstyr. Bygning  
skal utføres av egnede materialer og med duse farger, som harmonerer med naturen 
omkring 

 
 



 
§ 9  Område for lekeplass/balløkke  
 

Området LEK1, skal benyttes til ulik lek og ballspill.  Området opparbeides til den 
aktuelle form for bruk. 

 
 
§ 10 Område for offentlig kjøreveg 
 
10.1 Område for offentlig kjøreveg omfatter del av fylkesveg 2, ved avkjørselen til 

hyttefeltet. Området reguleres med eksisterende situasjon 
 
10.2 Offentlige trafikkområder, området T1, skal benyttes til kjøreveg, skuldre, 

frisiktområde og tilhørende skjæringer og fyllinger. 
 
10.3 I trafikkområdet tillates ikke vegetasjon eller annen sikthinder høyere enn 50 cm. over 

veiens nivå. Enkeltstående element med bredde eller diameter mindre enn 30 cm. 
kan aksepteres. 

 
10.4 Krysset med fv. 2 skal dimensjoneres for liten lastebil og opparbeides med frisiktsoner 

med sider 6 x 52 m. Krysset skal være opparbeidet og godkjent av Statens vegvesen 
før byggetillatelse for nye hytter blir gitt 

 
 
§ 11 Område for privat kjøreveg 
 
11.1 Område omfatter adkomstveger inn til hyttefeltet og interne veger i feltet. Området 

eies av grunneier, med bruksrett for hytteeierne i feltet.  
 
11.2 I perioden 1. mai – 30. september tillates allmennheten å benytte veien frem til 

parkeringsplass P2, samt benytte inntil 5 parkeringsplasser på denne. Videre har 
allmennheten rett til å benytte privat vei som gangadkomst frem til badeområdet 
BAD1.  

 
 
§ 12 Område for felles parkering 

Området P1 skal benyttes som felles gjesteparkeringsplass for hyttene i feltet. 
Gjesteparkeringsplass skal være dimensjonert for 38 enheter. 

 
 
§ 13  Område for allmenn parkering 

Området P2 skal benyttes som parkeringsplass for allmennheten i tidsrommet 1. mai 
– 30. september. Utenom denne perioden kan plassen benyttes av hytteeierne. 

 
 
§ 14  Område for landbruksdrift 

Områdene L1 og L2, skal benyttes til den hver tids aktuelle landbruksdrift. 
Vegskråninger fra regulert privat vei tillates lagt inn på landbruksområdene.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
§ 15  Spesialområde – Friluftsområder på land 

Friluftsområdene FR1 – FR5 skal benyttes til allment friluftsliv. Områdene forutsettes 
ikke opparbeidet, men i størst mulig grad beholdt sin naturlige karakter.  
Vegskråninger fra regulert veg tillates anlagt inn på friluftsområdene. Disse skal 
planeres og isåes samtidig med opparbeidelsen, og senest før første hytte tas i bruk.  

 
 
§ 16  Område for bading 

Område for bading, området BAD1, skal primært benyttes til bading. Området er 
privat eid, men åpent for allmennheten.  Innenfor badeområdet, samt i en avstand av 
100 meter utenfor, settes maksimal hastighet for båttrafikk til 5 knop. 

 
 
§ 17 Rekkefølgebestemmelser 

Før første byggetillatelse gis innenfor byggeområde BFR11 og BFR12 skal det være 
gitt utslippstillatelse for områdene 
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