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§ 1 Planbeskrivelse 

Detaljregulering for Fergekaia - renseanlegg P3 har som formål å regulere tomt for nytt renseanlegg. Planen 
regulerer dessuten et større, bebygd område rundt fergekaia og en viktig hensikt er å vise trygge 
trafikkforhold når fergetrafikken er avsluttet. 

§ 2 Generelt 

Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankartet. Avgrensningen til planen er gjort for å gi den en 
ordnet avslutning og knytte den sammen med andre planer.  

Hvis det under arbeid i planområdet blir avdekket kulturminner eller sannsynlighet for kulturminner skal 
kulturminnemyndigheten varsles, jf. kulturminnelovens § 8. 

Det skal velges avfallsløsninger som fremmer avfallsminimering, gjenbruk og gjenvinning. Det skal legges 
til rette for å følge opp kommunens vedtatte kildesorteringsløsninger. Oppsamlingsplass for avfall skal gis en 
god estetisk utforming.   

§ 3 Rekkefølgebestemmelser 

Nytt trafikkareal som er i konflikt med fergetrafikkens behov, kan ikke ferdigstilles før fergeforbindelsen 
legges ned. 

§ 4 Arealbruksformål 

Følgende arealbruksformål inngår i planen: 

 
Bebyggelse og anlegg: 
 

 

 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: 
 
 
 
 
 
 
 
Bruk og vern i sjø og vassdrag: 

 
BB 
TY 
B/V 
RA 
BB/F 
 
VO 
FT 
GT 
GS 
AVT 
KHP 
PO 
 
FE 
SBH 

 
1110 Boligbebyggelse 
1160 Tjenesteyting 
1360 Bensinstasjon/vegserviceanlegg 
1542 Avløpsanlegg 
1801 Bolig/forretning 
 
2010 Veg 
2012 Fortau 
2014 Gatetun 
2015 Gang/sykkelveg 
2018 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
2073 Kollektivholdeplass 
2080 Parkering 
 
6100 Ferdsel 
6230 Småbåthavn 
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• Boligbebyggelse (BB) – frittliggende - omfatter to areal på til sammen 1881 m². Område BB1 holder 
bunker med overbygg fra okkupasjonstiden 1940-1945..  

• Tjenesteyting (TY) omfatter 610 m². Arealbruken kan være museum, konserter, utstillinger ol.    

• Bensinstasjon/vegserviceanlegg (B/V) omfatter 498 m². Arealbruken kan være lager, salg og 
service. I området inngår en trafostasjon. 

• Avløpsanlegg (RA) omfatter 236 m². Arealbruken kan være nødvendig anlegg for rensing av avløp 
og nødvendig trafikkareal.  

• Bolig/forretning (BB/FR) omfatter 682 m². Arealbruken kan være bolig- og forretningsbebyggelse. 
Forretningsformål tillates i sokkeletasje. 

• Veg (VO) – offentlig veg - omfatter 2446 m². Kjørebanen vil normalt være 5,5 m brei pluss en 0,25 
m asfaltert skulder på hver side.  

• Fortau (FT) omfatter to areal på til sammen 453 m². Fortau er regulert med 2,5 m bredde. 

• Gatetun (GT) omfatter to areal på til sammen 1011 m². Arealbruken skal hovedsakelig være gange 
og sykling. Det kan også opparbeides grøntanlegg med beplantning og plass for opphold og lek. På 
GT2 er Christian-kiosken tillatt. Biltrafikk for atkomst og service er tillatt. 

• Gang/sykkelveg (GS) omfatter 127 m² og reguleres med 4,0 m bredde. Gang- og sykkelvegen 
tilfredsstiller ikke kravene til universell utforming. 

• Annen veggrunn – tekniske anlegg (AVT) omfatter fire areal på til sammen 274 m². Arealbruken 
kan være rabatt, grøft, skjæring, støttemur ol. Arealene skal ha parkmessig standard. 

• Kollektivholdeplass (KHP) omfatter 79 m². Arealbruken kan være holdeplass for rutegående buss.  

• Parkering omfatter 441 m² - to offentlige parkeringsplasser (PO) og en privat parkeringsplass (PP). 

• Ferdsel i sjø (FE) omfatter 4100 m² som også innbefatter fergebru med fenderverk og maskinhus. 

• Småbåthavn i sjø (SBH) omfatter 2068 m² og brukes til formålet. 

§ 5 Terrenginngrep, bruk og vern av sjø og vassdrag 

Det er ikke tillatt å anlegge fylling i sjø. Når avløpsledning fra renseanlegget anlegges skal dette skje på en 
skånsom måte med hensyn til både landskap og dyreliv (fugl). 

§ 6 Utforming av bygninger og anlegg 

Nybygg og tilbygg eller endring av fasade og tak skal i hele planområdet gjøres slik at områdets karakter 
opprettholdes. Det kan gjelde ytre kledning, taktekke, vindussetting, vindskier, belisting, fargevalg og annen 
ytre dekor. Garasje og uthus skal ha størrelse, form, kledning og farge tilpasset hovedbygget. 

Det skal legges vekt på universell utforming av bygg og uteområder i planområdet. Norsk standard (NS 
11001-1 og NS 11001-2) skal legges til grunn.   

Bunkerens ytre med det nærmeste terrenget skal bevares uendret. Bunkerens tak kan være fundament for 
uthus/garasje. 

§ 7  Tekniske anlegg 

Nytt forsyningsnett for el og data skal legges som jordkabler. Tilsvarende gjelder ved større utskiftninger 
eller utbedringer av eksisterende nett.  

§ 8 Byggehøyder, utnyttelse 

Gesims- og mønehøyder slik de er på reguleringstidspunktet skal ikke overskrides med mindre tiltakets 
utforming er faglig begrunnet. Gesimshøyde for renseanlegg skal ikke overskride 5,0 m.  
 
Utnyttelse fastsettes i henhold til veileder T-1459. For tomtene på BB1 og BB2 er %-BYA = 50 %. For 
BB/FR er %-BYA = 80 % og for B/V og TY = 100%.  
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§ 9 Utomhus areal 

Utearealene skal gi et godt estetisk inntrykk. Trær og busker skal ikke skjerme for utsikten fra bolighus ut 
over det beboerne aksepterer.  

Utvendig belysning skal i hensiktsmessig grad følge områdets estetikk. Skilt og reklame på bygg eller 
utomhus skal utformes med utgangspunkt i byggets proporsjoner og former. 

<> 


