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REGULERINGSPLAN FOR FØRESVIK HAMN OG INDUSTRIOMRÅDE 

FOR BOKN PLAST A/S 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

Vedtatt i forvaltningsstyret: 28.11.2005 

Revisjonsdato 15.09.2006 

Revidert forvaltningsstyret 27.09.2006 vedrørende B2 og N6 

Vedtatt i forvaltningsstyret: 

Vedtatt i kommunestyret: 18.09.07 

Reviderte bestemmelser etter kommunestyrevedtak 

§ 1 Generelt 

 

Området Byggeområde reguleres til. 

 Byggeområde for boliger  

 Byggeområde for fritidsbebyggelse-Naust   

 Byggeområde for industri og lager. 

 Byggeområde for forretning. 

 Spesialområde-Avløpsanlegg  

 Trafikkområde-Småbåtanlegg 

 Kjøreveg 

 Gangveg 

 Parkering 

 Havneområde i sjø. Småbåthavn  

 Havneområde i sjø. Skibsled  

 Privat småbåthavn. 

 Havneområde . Kai 

 Friomrområde.Park 

 Friområde Sti 

 

§ 2 Felles bestemmelser 

 

1. Plankrav: 

Tomtedelingsplan 

I felt B3 kan ingen tomter fradeles eller bebygges det foreligger godkjent tomtedelingsplan. 

Planen skal vise: 

 Bebyggelsens høyde, møneretning og plassering 

 Avgrensning av tomter og fellesarealer 

 Leikearealer, parkeringsløsning og annen disponering av ubebygde deler av private 

og felles arealer, herunder terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde  

 Område for tekniske anlegg 

 Det skal framgå eventuelle etapper for opparbeidelse av fellesarealer 
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 Det skal framgå retningslinjer for formgivning, materialbruk eller andre prinsipper 

som skal følges for å ivareta innbyrdes harmonisering mellom ulike deler av 

bebyggelsen  

Byggesøknad 

Sammen med byggesøknad skal det foreligge plan for ubebygget del av tomten. 

Estetikk 

Veger og gater: 

Veger og transportanlegg skal dimensjoneres og gis en utforming som passer estetisk til 

tilgrensende arealbruk og arkitektur. Nye tiltak skal bidra til å skape visuelt klare uterom med 

hensyn til romdannelse, avgrensning. sammenbinding og overganger mellom forskjellig 

veger, gater, friområder, parkareal og lignende. 

Ved plan og byggesaksbehandlingen skal det vurderes særskilt hvordan plassering og 

utforming av sekundærbygg som garasjer, boder mv. kan styrke den estetiske kvaliteten 

på rom knyttet til gate og veganlegg. 

Tiltak på eksisterende bygg og anlegg: 

Lokalisering og utforming av byggverk skal sikre et godt samspill med eksisterende anlegg i 

forhold til bebyggelsesstruktur, volum, takform og materialbruk 

 

Oppføring av nye bygg og anlegg: 

Bortsprenging av terreng som gir synlige skjæringer skal unngås. Skjæringer/fyllinger 

skal eventuelt opparbeides på en naturlig måte mot eksisterende terreng ved hjelp av slake 

skråninger eller lignende. Forstøtningsmurer skal planlegges sammen med bebyggelsen. 

Føresvikområdet defineres som kommunen sitt sentrale strøk med eksponering til sjø og land. 

Ved oppføring av alle nye bygg og anlegg pålegges tiltakshaver i særlig grad å dokumentere 

god estetisk utforming i forhold til tiltakets funksjon, naturgitte omgivelser og eksisterende 

bebyggelse. 

Frisiktsoner  (PBL 1995 og PBL 2008) 

Innenfor viste frisiktsoner skal det være fri sikt ned til 0,5m over plan veg. Det tillates ikke 

lagring av gods eller parkering innenfor disse frisiktsonene.  

 

2. Fellesarealer 

Fellesareal til leik, parkering og gangveger skal være ferdig opparbeidet når bebyggelsen tas i 

bruk. 

§3 Område for boliger B1 

Ved eventuell gjenoppføring etter brann skal boligen plasseres i forskriftsmessig avstand til 

industribygg og i forhold til byggegrense til veg. 
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§4 Område for boliger 

Fellesbestemmelser 

Ved søknad om tillatelse skal det følge med situasjonsplan som viser bruk og som redegjør 

for hele byggeområdet, plassering av bygg, opparbeidelse av uteområder, murer og 

skråninger, terrasser, atkomst. bilplasser, felles avfallshåndtering mv. Det skal være 

terrengsnitt gjennom bygninger og tomten som viser nytt og eksisterende terreng. 

§5 Område for boliger B3 

Det tillates oppført 

I boligområde B3 tillates eneboliger, konsentrert småhusbebyggelse eller rekkehus. 
Tillatt BYA=25% 

Det tillates oppført naust og brygger knyttet til boligene. 

T-BRA for naust er 35m med max mønehøyde 5,5m 

§6 Område for industri og lager I 7 

Området tillates brukt til brannfarlig industri og lagring av bedriftens produkter.  

T-BYA =25% og max mønehøyde for nye tilbygg settes til 9m. 

 

Innenfor bedriftens område skal det avsettes parkering til egne ansatte. 

Sammen med byggesøknad for nye tilbygg skal det dokumenteres at bedriften har tilstrekkelig 

lagringsarealer på egen eigedom. 

§7 Område for forretning F6 

Området tillates brukt til dagligvarehandel, kontorer og servicenæring 

Kundeparkering skal foregå på nord/vestsiden av forretningsbygget. 

Bruksarealet tillates økt ved påbygg av 1 etasje. Tillatt gesimshøyde settes til max 8m. 

 

§ 8 Område for naust. N4 , N5 N6 og N7 (PBL 1995) , N7 (PBL 2008)   

Områdene tillates brukt til fritidsbebyggelse naust. Tillatt BYA= 35m
2 
og tillatt mønehøyde 

5,5m. Max vindusflate 0,8m 

Innenfor byggeområde N7 tillates kun sprengningsarbeider i strandsonen målt 5 m inn fra 

vannlinje ved normalvannstand. 

Innenfor byggeområde N6 og N7 tillates sprengt ned til cote +2.0 

Område 6 kan nyttes til naust, båtgarasje, opplagring av båter, parkering, parkanlegg og 

fritidsområde. 

Innenfor N7 er byggegrense mot sjø sammenfallende med formålsgrensen.   
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§9 Trafikkområder T8 

Veg til område B3 må være ferdig anlagt før boliger blir tatt i bruk. 

Trafikkområde T 8 skal fungere som kjøreveg til kundeparkeringsplasser, til bensinpumper og 

som manøvreringsareal i forbindelse med varetransport til forretning,kai/skip og Bokn Plast 

Kundeparkering tillates ikke. 

Småbåtanlegg på land SI skal fungere som besøkskai og allmenning for opptrekk og 

vedlikehold av båter. Området kan bebygges med bygg på inntil T-BRA på 35kvm 

til allmennyttig formål. 

Småbåtanlegg på land S2 skal fungere som betjeningsareal for gjestehavnen. (Det kan tillates 

plassert inntil 30m flytebrygge og anlagt bølgeskjørt under kaien.) 

§10 Kjøreveg (PBL 2008) 

Området o_KV 1 skal opparbeides med 4,0 meter vegbredde med tilgrensende veggrunn med 

gruset overflate.  

 

§11 Småbåthavn. S9, SIO og S11  

 

Flytebrygger tillates innenfor havnen 

 

§12 Småbåthavn. S12 
 

Innenfor havnen tillates brygger og pirer/flytebrygger på inntil 10m lengde. 

 

§13 Friområde F1 

Friområdet skal brukes til parkmessig opparbeidelse. Mot småbåthavnen tillates anlagt en 

sammenhengende brygge med inntil 1,5m bredde til fortøyning av småbåter. 

Innenfor området tillates anlagt inntil 4 parkeringsplasser. 

§14 Friområde Sti (PBL 2008) 

Området o_GF1 skal tjene som gangforbindelse, dvs. sti, fra Leirgrovvegen og til LNF-

området nord for planområdet, gjennom friområdet mellom boligområdet B3 i vest og 

naustområdet N7 og strandsonen i øst.  

 

§15 Havne og sjøområder 

Gjennomføring av planen kan ikke skje før Staten ved Kystverket formelt har avhendet 

fiskerihavnen.  

 

Tiltak i sjø i forbindelse med fiskerihavnen, krever tillatelse fra Kystverket i medhold av Lov 

om havner og farvann. 

 

Alle tiltak i sjø skal sendes Karmsund havnevesen til behandling. 


