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Området ligger i Sætrevika på Hellesund i Øygarden kommune. Formålet med planen og 

bestemmelsene er å fastlegge utnyttelsen av eiendommen med hensyn til fordeling av 

arealer til hytteområde, privat småbåtanlegg, fellesarealer og friluftsområder.  

Områdets areal er på ca. 20 daa.  

 
GENERELT. 

Det regulerte området er på plantegning 05-294 (I) vist med reguleringsgrense.  

Planområdet er inndelt i reguleringsområder med følgende formål: 

 

1. Byggeområder 

Område for fritidsbebyggelse (B1-B3) 

 Område for utleie/næring (B4, B5) 

 

2. Friområder 

 Friområde i sjø (FR1) 

 

3.  Spesialområder 
Privat småbåtanlegg – sjø (S1) 

 Friluftsområde (S2-S5) 

 

4. Fellesområder 

 Område for felles kjøreveg /parkering (TR1-TR3, F1) 

Annet fellesareal (F2, F3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I reguleringsområdet gjelder følgende bestemmelser: 

  

§1. 

Byggeområder (B1-B5) 

 

UTNYTTELSESGRAD. 

Område for fritidsbebyggelse 

Felt B1- B3 (tomt 1-13):  T-BRA = 150 m2  

 maks mønehøyde 6 m (1 etg+ hems.).  

 

Område for utleie/næring 

Felt B4:     %-BYA=  45 % ) 

  maks mønehøyde 7,5 m    

Felt B5:     %-BYA=  30 % ) 

  maks mønehøyde 7,5 m   

Leilighetene i B4 og B5 kan ikke seksjoneres og selges som private 

fritidsboliger.  

 

BEBYGGELSEN. 

Bygningene skal ha saltak. Takvinkel skal være mellom 24 og 40o. Synlig 

del av grunnmur skal ikke overstige 60 cm   

Fargene på husene skal bestå av jordfarger og ses i en enhetlig sammenheng. 

Terrenginngrep i forbindelse med oppføring av nye bygg skal holdes på et 

minimum.   

 

Parabolantenner skal monterast på ein slik måte som ikkje er skjemmande. 

Den kan ikkje monterast over mønehøgda. 

(jfr. Vedtak sak 045/09  den 18.02.09) 

 

Oppføring av flaggstenger på den enkelte tomt er ikke tillatt. Det er heller 

ikke tillatt å oppføre gjerde, levegger og frittliggende anneks/uthus.  

 

BYGGEMELDING. 

Ved byggemelding skal følgende fremgå av situasjonsplan: 

 -arrondering av terreng, herunder skjæringer/fyllinger. 

 -forstøtningsmurer skal inntegnes. 

 -plassering av hus og takvinkel. 

 -type utvendig kledning og taktekking. 

   Profiltegninger skal legges ved byggemeldinga som viser planlagt terreng i 

forhold til eksisterende terreng. 

Kommunen skal ellers se til at bygningene får en harmonisk plassering og 

utforming. 

 

PARKERING. 

Det skal opparbeides 2 biloppstillingsplasser pr. fritidsbolig (B1-B3), og min. 

1,5 p-plass pr. sjøbod i B4 og B5. 

For feltene B1-B3 skal p-plassene opparbeides på egen tomt, mens det for B4 

og B5 skal opparbeides på felles parkeringsareal (F1, inne i B5).  



Parkeringsplasser tilknyttet det enkelte/delfelt tomt skal være ferdig 

opparbeidet før brukstillatelse på nye fritidsboliger blir gitt. Det er ikke tillatt 

å oppføre garasjer i byggeområdene B1- B5.  

 

UBEBYGD AREAL. 

Vegetasjon på ubebygd areal i byggeområdene skal søkes bevart i størst 

mulig grad.  Det må ikke tilplantes på en slik måte at det kan virke 

sjenerende på offentlig ferdsel.   
 

Den ubebygde delen av tomta skal holdes i en slik stand at det ikke virker 

skjemmende for omgivelsene.  Eventuell utendørs lagring må anordnes på en 

tiltalende måte og om nødvendig skjermes mot innsikt. 

 

 

§2. 

Områder for privat småbåthavn1 (S1) 

 

2.1 Privat småbåthavn2 – sjø (S1) 

Innenfor formålgrense kan det anlegges flytebrygger for inntil 1063 båtplasser. 

Flytebryggene kan ha fast forankringsanlegg på land. 

Tiltak i sjø som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes av 

Bergen og Omland havnevesen. Søknad om tillatelse må sendes Bergen og Omland 

havnevesen i god tid før tiltaket ønskes iverksatt.  

 

 

§3. 

Friluftsområder (S2-S5) 

 

I området er det ikke tillatt å drive virksomhet eller oppføre bygg eller anlegg som er til 

hinder for områdets bruk som friluftsområde. Langs med strandsonen skal det tilrettelegges 

for fri, uhindret og sammenhengende ferdsel (S2 og S3). I denne sammenheng kan det 

derfor foretas mindre terrengbearbeidelse.  

 

 

§4. 

Områder for felles kjøreveg/parkering (TR1-TR3, F1) 
 

Felles kjøreveger TR1 og TR2 dimensjoneres med vegbredde 4,5 og 4m.  TR2 og TR3 skal 

være felles for B1-B5 samt andre brukere av småbåthavna.   

Opprinnelig terrengform i området skal så langt som mulig bevares. Grøfter for tekniske 

anlegg, skjæringer/fyllinger og annet areal som blir berørt skal pusses til, dekkes med 

matjord/torv og såes til.  

 

Det skal innen planområdet opparbeides min. 0,2 p-plasser pr. båtplass i båthavnen på 

felles parkering langs TR1. Det kan legges småbåter i opplag utover det som er min. 

parkeringsbehov for båthavna.  

 

                                                 
1 Endra ved mindre reguleringsending E1, vedtatt XX.XX.XX 
2 Endra ved mindre reguleringsending E1, vedtatt XX.XX.XX 
3 Endra ved mindre reguleringsending E1, vedtatt XX.XX.XX 



Felles parkering F1 er felles for brukere/hjemmelshavere av henholdsvis B4 og B5.  

  

Innenfor den viste grense for snuplass/båtopptrekk tillates oppført mindre bygninger og 

anlegg/boder tilknyttet drift og vedlikehold av småbåthavna. Innenfor formålsgrensa kan det 

anlegges opplagringsplass for mindre fritidsbåter, samt anlegg for oppdrag av båt.  

Så langt det lar seg gjøre skal en søke å bevare eksistende festebolt med blink ved 

båtopptrekket (jmf. merknad fra Bergen sjøfartsmuseum, datert 16.10.06).   

 

Driftsinstruks med bestemmelser for bruk av båtopptrekk, lagring, m.m. avtales med 

kommunen. Kjøreveg fra sjøbuer til havn skal kun benyttes til utsett/oppdrag av båt, samt 

nødvendige vedlikeholdsarbeider av småbåthavna.  

 

 

 

§5. 

 Annet fellesareal (F2-F3) 

 

Områder for annet fellesareal F2-F3, kan benyttes til renovasjon, informasjonskilt, m.m.  

Område F2 kan benyttes til felles opphold (grilling, benker, osv.).  

F2 og F3 skal være felles for hjemmelshavere/brukere av B1-B5.   

 

 

 

§6. 

Vann/avløp/strøm 

 

Ny fritidsbebyggelse skal tilknyttes felles slamavskiller m/ pumpestasjon i 

S3. Nærmere lokalisering og utforming av denne skal avklares i samråd med 

kommunen. Søknad om anlegg skal fremmes i tråd med bestemmelsene i 

forurensningsloven. Kabler for all type ny strømforsyning skal legges i 

bakken. 

 

  

§7. 

Rekkefølge 

 

Før bygninger i B1-B5 tas i bruk, skal felles adkomst og parkering være ferdig etablert.   

Bygninger skal også være tilknyttet privat spillvannsanlegg og strøm før de tas i bruk.   

Parkering må eventuelt være etablert i forhold til antall båtplasser i en etappevis utlegging.  

 

  

 

§8. 

Fellesbestemmelser 

 

Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, 

tillates av det faste utvalg for plansaker innenfor rammen av bestemmelsene i Plan- og 

bygningsloven og byggevedtektene. 
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