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§ 1 Fellesbestemmelser 

Rekkefølge 

 Det skal ikke gis tillatelse til bruksendring fra fritidsbebyggelse til helårsbolig 

eller nybygging av bolig, i områdene B1, B2, B3, B4, B5 og B6 før gang- og 

sykkelvei er ferdig opparbeidet fra Kjøvangveien og til og forbi eiendommen 

som skal bruksendres/bebygges. Hvis eiendommen ikke har adkomst direkte 

til Kolåsveien, skal gang- og sykkelveien være ferdig opparbeidet forbi 

veikryss med adkomst til eiendommen. 

 

 Før tiltak iht til planen innenfor delområde B1, skal det utføres arkeologiske 
utgravninger av de automatisk fredete bosetningssporene, som er markert 
som bestemmelsesområde #1 i plankartet. 

 
Før tiltak iht til planen innenfor delområde B3, skal det utføres arkeologiske 
utgravninger av de automatisk fredete bosetningssporene, som er markert 
som bestemmelsesområde #2 og #3 i plankartet. 

 
Før tiltak iht til planen innenfor eiendom 152/75, skal det utføres arkeologiske 
utgravninger av de automatisk fredete bosetningssporene, som er markert 
som bestemmelsesområde #4 i plankartet. 

 
Før tiltak iht til planen innenfor delområde B6, skal det utføres arkeologiske 
utgravninger av de automatisk fredete bosetningssporene, som er markert 
som bestemmelsesområde #5 og #6 i plankartet. 

 
Før tiltak iht til planen innenfor delområde B7, skal det utføres arkeologiske 
utgravninger av de automatisk fredete bosetningssporene, som er markert 
som bestemmelsesområde #7, #8, #9 og #10 i plankartet. 

 
Før tiltak iht til planen innenfor delområde B8, skal det utføres arkeologiske 
utgravninger av de automatisk fredete bosetningssporene, som er markert 
som bestemmelsesområde #11, #12 og #13 i plankartet. 

 

Krav om detaljregulering 

I områdene B1 og B10 kan tiltak etter PBL § 20-1 pkt. a, b, d, g, k, l og m ikke finne 
sted før området inngår i detaljreguleringsplan. 

 
Kravet om detaljregulering er unntatt for tiltak etter PBL § 20-4 pkt. a, c og e, samt § 
20-5 i områdene B1 og B10. For at unntaket skal gjelde, er maksimalt tillatt prosent 
bebygd areal for den enkelte tomt %-BYA=30 % og tillatt bruksareal BRA=300 m2. 
Maksimal gesimshøyde er 5 meter og maksimal mønehøyde er 7,5 meter. Maksimal 



gesimshøyde for hus med pulttak eller flate tak er 6,0 meter. For frittliggende garasje, 
uthus o.l. med skråtak er maksimal gesimshøyde 3,0 meter og maksimal mønehøyde 
4,5 meter. 

Bruksareal under terreng 

Bruksareal medregnes ikke der avstanden mellom himling og gjennomsnittlig 
terrengnivå er mindre enn 0,5 meter. Der avstanden er mellom 0,5 og 1,5 meter 
medtas bruksarealet med 50 %. Der avstanden er over 1,5 meter medtas 
bruksarealet med 100 %. 

 

 
Springflo 

Bygninger og anlegg må anlegges med en byggehøyde fra minst 2,0 meter over 
normalvannstand. 

 

Byggegrenser 

Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankartet. Veier, stier, 
garasjer, parkeringsplasser, uthus, leke- og idrettsanlegg, mindre bygg for 
kommunaltekniske anlegg og trafokiosker som planen åpner for, tillates etablert 
utenfor byggegrensene. 

Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m 
byggegrense rundt nettstasjoner. 

 
Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg 
til tillatt utnyttelsesgrad. 

 

Uteoppholdsareal (MUA) 

Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være minimum 200m2 per bolig. Arealer som 

ligger i rød og gul støysone kan ikke telles med som MUA. Terrasser som ikke er 

overbygd medtas i MUA. Areal brattere enn 1:3 skal ikke regnes inn i MUA. 

 

Biologisk mangfold 

Det skal ikke plantes svartelistede arter. 
 

 
§ 2 Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse 

Innenfor området kan det oppføres frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg. 
Det tillates kun 1 bolig per tomt. Minste netto regulerte tomt er 1500 m2. 

Prosent bebygd areal for den enkelte tomt er 25 %-BYA. Maksimalt tillatt bruksareal 
for den enkelte tomt er BRA = 300 m2. For eiendommen 152/17 skal eksisterende 
bygg for fritidsbeboelse ikke medregnes i grad av utnytting. 

Maksimal gesimshøyde for hus med skråtak er 5 meter og maksimal mønehøyde er 
7,5 meter. Arker og takoppløft med en bredde mindre enn 1/3 av hver takflate regnes 
ikke inn i gesimshøyden. Maksimal gesimshøyde for hus med pulttak eller flate tak er 
6,0 meter. For frittliggende garasje, uthus o.l. med skråtak er maksimal gesimshøyde 
3,0 meter og maksimal mønehøyde 4,5 meter. For frittliggende garasje, uthus o.l. 
med pulttak eller flate tak er maksimal gesimshøyde 3 meter. 

  



Innenfor B11 og B12 kan det oppføres frittliggende eneboliger med tilhørende 
anlegg. Det tillates kun en boenhet per tomt. Tomter tillates ikke delt, men det tillates 
å endre grensen mellom eksisterende tomter. 

 

§ 5 Samferdselsanlegg 

Kjørevei V1, V2, V3 og V4 skal være offentlig. 

Kjørevei V5 skal være felles for alle eiendommer i B11 og B12 samt eiendommene 
152/151, 152 og 156. 

Adkomstvei V6 tillates etablert som en enkel grusvei uten større terrenginngrep. 
Sprenging tillates ikke. 

Kjørevei V7 – V14 skal være felles for eiendommene som grenser til veien. 

Parkeringsplassen P2 skal benyttes slik terrenget er i dag. Utjevning med subus eller 
jord tillates. 

Parkeringsplassen P2 og adkomstveien V6 skal være felles for eiendommene 
152/151, 152 og 156. 

GS1 og 2 skal være offentlig gang- og sykkelvei. 

FT 1 – 2 skal være offentlig fortau. 

P1 skal være offentlig parkeringsplass. 

Holdeplass H skal være offentlig. 

 

§ 6 Naturområde 

Innenfor alle naturområder (NA) må ikke nye plante- og dyrearter innføres. Planting 
og såing tillates ikke. Det må ikke foretas inngrep som kan forandre de naturlige 
forhold, herunder oppføring av bygninger, anlegg, faste innretninger, uttak av masse, 
oppfylling eller andre inngrep i grunnen, utføring av kloakk, uttak av vann, henlegging 
av avfall, gjødsling og bruk av kjemiske plantevernmidler. Opplistingen er ikke 
uttømmende. Fremmede arter tillates fjernet. 

I områdene tillates det ikke utført tiltak. Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av 
plan- og bygningsloven, også midlertidige bygninger, konstruksjoner og anlegg, 
herunder flytebrygger, husbåter, bøyer, båtopplag, anleggsbrakker, campingvogner 
og lignende. 

Ved anleggsarbeid i nærheten av feltene for naturområder skal det etableres 
ferdselsfri sone og byggegjerde langs feltenes ytterkant. Det tillates ikke lagring av 
masser, plassering av anleggsutstyr eller lignende innenfor feltene for naturområder. 

Innenfor NA1 skal rik grunnlendt mark bevares i sin naturgitte tilstand. Det er tillatt å 
fjerne noe trær og busker innenfor området. 

Innenfor NA3 kan busker og kratt ryddes bort. Det kan utføres slått på området etter 
15. august hvert år for å opprettholde kulturenga. 

Innenfor NA2 og NA5 skal rik grunnlendt mark bevares i sin naturgitte tilstand. Det er 
tillatt å fjerne busker, trær og kratt. Noe slåpetorn og roser bør stå igjen spredt. 
Tresjiktet bør holdes helt nede. Det kan gjennomføres slått av de frodigste partiene 



etter 15. august hvert år. Alt plantemateriale som ryddes må fjernes fra lokaliteten. 
Gjennom NA5 kan det opparbeides en tursti. 

Innenfor NA3 skal fattig slåttemarkskant bevares. Det kan gjennomføres slått etter 15. 
august hvert år. 

Innenfor NA4 skal eikehagen bevares i sin naturgitte tilstand. Etter 10- 20 år kan 
tynning av noen enkelttrær vurderes. Det kan gjennomføres slått av marksjiktet etter 
midten av august hvert år. Ved slått skal plantematerialet fjernes i etterkant. Det er 
ikke tillatt å fjerne grov dødved av eik. Trær skal ikke beskjæres for døde grener. 

Innenfor NA6 og NA7 skal kantsonen mot Kolåstjernet bevares i sin naturgitte 
tilstand. Eksisterende stier kan ryddes for nedfalte trær. Nedfalte trær skal beholdes i 
størst mulig grad, og kun flyttes til siden av stien. 

 

 

§ 8 Bruk og vern av sjø, vassdrag og strandsone 
 
I område VA1 og VA2 tillates det ikke utført nye tiltak. Forbudet gjelder alle nye tiltak 
som omfattes av plan- og bygningsloven, også midlertidige bygninger, konstruksjoner 
og anlegg, herunder flytebrygger, husbåter, bøyer, båtopplag, anleggsbrakker, 
campingvogner og lignende.  
Med nye tiltak menes oppføring av ny bebyggelse og utvidelse av eksisterende 
byggningsmasse, samt konstruksjoner og anlegg. Bestemmelsen gjelder ikke for 
normalt vedlikehold av eksisterende bebyggelse i område VA2, og det gis unntak 
innen VA2 for tilknytning til vann- og avløpsanlegg. 

 

§ 9 Naturvern 

Felt NV1 gis samme bestemmelser som for tilgrenset naturvernområde i 
reguleringsplanen for Son golfbane (PlanID 0110). 

Felt NV2 hul eik skal bevares. Det må ikke foretas inngrep i grunnen, herunder 
kjøring, henlegging av masser med mer, slik at røttene skades. Dersom treet utgjør 
en fare for omgivelsene, skal treet undersøkes av arborist for vurdering av avbøtende 
tiltak. 

§ 10 Faresone H310 

Formålet med hensynssonen er å ivareta samfunnssikkerhet. Ved utarbeidelse av 
reguleringsplan og byggesak innenfor hensynssonen må det dokumenteres 
tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred. 

Innenfor grensene av Hensynssone – H310 skal alle tiltak meldes til kommunen, selv 
om tiltaket i utgangspunktet ikke er meldepliktig. Kommunens vurdering skal foreligge 
før tiltak iverksettes. Som tiltak regnes oppføring, riving, endring, endret bruk og 
andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep, 
flytting og henlegging av masser og virke, opprettelse og endring av eiendom, pleie 
av kantvegetasjon, grøfting, drenering, hogst og andre landbrukstiltak. Listen er ikke 
uttømmende. 

§ 11 hensynssone H560 

Innenfor områdene tillates det ikke utført tiltak. Forbudet gjelder alle tiltak som 
omfattes av plan- og bygningsloven, også midlertidige bygninger, konstruksjoner og 
anlegg, herunder båtopplag, anleggsbrakker, campingvogner, henlegging av avfall, 
gjødsling, bruk av kjemiske plantevernmidler og lignende. 



Vegetasjonen, herunder også døde trær og busker skal ikke skades eller fjernes, 
med mindre det inngår i plan for skjøtsel med hensikt å øke det biologiske 
mangfoldet i området. Fremmede arter og grantrær tillates fjernes. 

Nye plante- og dyrearter må ikke innføres. Det må ikke foretas inngrep som kan 
forandre de naturgitte forhold, med mindre annet er nevnt i beskrivelse under. 
Turstier og mindre tiltak som tilrettelegger for friluftslivet kan tillates. Eksisterende 
stier tillates vedlikeholdt uten tilførsel av stein, pukk, grus flis eller lignende. Nedfalte 
trær og greiner skal beholdes i størst mulig grad, og kun flyttes til utkanten av 
opparbeidet hage 

 

 
Innenfor H560_1 skal vegetasjonen bevares i sin naturgitte tilstand som naturlig 
kantsone mot Kolås naturreservat og NA6. 

Eksisterende veier og bebyggelse tillates vedlikeholdt, og hageanlegg tillates 
videreført i parkmessig utforming. 

Innenfor H560_2 skal den rike edelauvskogen og skogsdammen bevares i sin 
naturgitte tilstand. 

Innenfor H560_3 skal den rike edelauvskog bevares i sin naturgitte tilstand. Trær til 
hinder for normal landbruksdrift kan fjernes. 

Innenfor H560_4 skal den rike edelauvskog bevares i sin naturgitte tilstand. 

Innenfor H560_5 skal edelauvtrær og ospelund med rik karplanteflora bevares i sin 
naturgitte tilstand. Det er ikke tillat å fjerne død ved og nedfalte trær. 

Innenfor H560_6 skal vegetasjonen bevares i sin naturgitte tilstand som naturlig 
kantsone mot Kolåstjernbekken. I vei V11 kan veigrunn oppgraderes innenfor veiens 
regulerte bredde og nedfalte trær kan legges til side for veien. I bekkeløpet kan 
oppstuvninger forsiktig fjernes. Bekkelukking tillates ikke. 

Innenfor hensynssone H560_7 skal de store furutrærne og einerbuskene bevares. 

Innenfor hensynssone H560_8 skal de store furutrærne bevares. Opparbeidelse av 
turvei mellom Seljeveien og Revlingåsveien tillates, og det skal utarbeides 
marksikringsplan for arbeidet. 

Hvis det døde asketreet innenfor H560_18 skal fjernes, kan stammer og grener fra 
treet legges på eiendom 153/59 eller på en soleksponert plass innenfor eiendom 
153/1 slik at innsekter kan benytte de som levested.  

Innenfor H560_9 til H560_125 skal hovedtre bevares. Det må ikke foretas inngrep i 
grunnen slik at røttene skades. Det tillates ikke kjøring, graving, henlegging av 
masser med mer. Dersom treet utgjør en fare for omgivelsene, skal treet undersøkes 
av arborist for vurdering av tiltak. 

 

 

§ 13 Frisiktsone 

Innenfor hensynsone H140 skal terreng, vegetasjon, plassering av innretninger og 
gjenstander, herunder parkering, ikke stikke høyere enn 0,5 meter over planet som 
dannes mellom de tilstøtende veiene. Enkeltstående stammetrær og lignende, som 
ikke hindrer sikten kan tillates. 

  



§ 16 Høyspenningsanlegg 

Innenfor hensynssone H370 ligger høyspenningsanlegg som båndlegger bruken av 
arealene etter el-tilsynsloven. 

 

 

§ 17 Midlertidig anleggsområde 

Området kan benyttes til midlertidig rigg- og anleggsområde for bygging av tilhørende 
gang- og sykkelvei. Når anlegget er ferdig opparbeidet skal området tilbakeføres til 
regulert formål. 

 

 

§ 18 Privat småbåtanlegg 

Felt S1 og S2 gis samme bestemmelser som for tilgrenset område i 

reguleringsplanen for Sonskilen Båthavn (PlanID 0080). 
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