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Reguleringsbestemmelser for gnr./bnr. 212/10 og del 
av 212/1, Langøy Midtre i Farsund kommune 

 
 

Plan ID: 04411 
 

Vedtatt xx.xx.xx 
 
 

………………………… 
Ordførers underskrift 

 
 

1 GENERELLE BESTEMMELSER 

1.1  

Planen inneholder følgende formål (Pbl. § 12-5): 

 

Bebyggelse og anlegg 

 Fritidsbebyggelse – frittliggende     BFF 1  (SOSI 1121)   

 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone  BBS 1 og 2 (SOSI 1588)   

 Uthus/naust/badehus      BUN 1  (SOSI 1589) 

1.2 Formålet med planen 

Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av frittliggende hytter og opparbeidelse av tilhørende 

uteområder, småbåthavn og naust/sjøboder. 

 

 

 

2 FELLESBESTEMMELSER 

2.1 Generelt 

Planbestemmelsene gjelder for området avgrenset på plankartet. Det kan bygges to hytter innenfor planområdet.  

Der byggegrense ikke er synlig, er den sammenfallende med grense for reguleringsformål.  

2.2 Forhold til overordnet plan 

Bestemmelsene her gjelder foran reguleringsplan for Langøy vedtatt i kommunestyret 22.06.93.  Bestemmelser i 

overordnet plan gjelder så langt de passer.  

2.3 Situasjonsplan 

Situasjonsplan tegning A10-x02 gjelder er veiledende for plassering av bygninger, terrengarbeider og 

opparbeidelse av utearealer i planen. Bygninger på gnr 212/ bnr 10 tillates forskjøvet inntil 1 meter i forhold til 

plassering vist i situasjonsplan. Hytte, anneks og bod på gnr 212/1 plasseres innenfor hensynssone midlertidig 

deponi (SOSI 1264)  

 

Støttemurer, terrasser, gangvei, stier, flaggstang, badestamp, badeflåte, vann og avløpskummer som framgår av 

situasjonsplanen tillates oppført.  Avvik i høyde og plan tillates med inntil + - 0,5 meter. Støttemurer tillates med 

høyde inntil 2,5 meter. Ved større høyde skal støttemur avtrappes med mellomliggende terrassering som skal 

beplantes. Tiltakene ligger innenfor byggegrense angitt i plankartet.  
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3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

3.1 Fritidsbebyggelse – frittliggende BFF1  

3.1.1 Krav til utforming 

Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 35 og 45 grader.  

Takflater tekkes med tekking med ikke-reflekterende farge og mørk matt virkning.  

Fasader skal være med trekledning. Vindu skal være med gjennomgående sprosser/profiler.  

Bygningene skal være med mørke farger, gråtoner eller jordfarger.  

 

Tomteutnyttelse er inntil 110 m2 BYA. Bebygd areal BYA gjelder samlet for hytte og eventuell bod og anneks.   

Terrasse tillates med høyde inntil 0,5 meter over planert terreng og inngår ikke ved beregning av grad av 

utnytting.    

 

Høyder 

Mønehøyde inntil 6 meter over gulv i 1.etasje. Møneretning skal være parallelt med terrenget bak.  

Gesimshøyde inntil 3,7 meter over gulv i 1.etasje.  Kvist eller oppløft i tak tillates med bredd inntil 1/3 av 

fasadelengde.   

 

 

3.1.2 Hytte på gnr. / bnr. 212/10  

Tiltak på gnr./bnr. 212/10 er  kan godkjenes i samsvar med PBL § 12.15.   

Vedlagte tegninger gjelder er veiledende for rammetillatelse og utforming av hytte og terreng.   

 

A10-x01 Situasjonsplan 

A10-x02 Situasjonsplan - A3 

A10-x04 Situasjonsplan – Deponi 

A10-x05 Regulering - Foto 

A30-x01 Snitt Terreng 

A72-x01 Perspektiver 

A72-x02 Sol - Skygge 

A72-x03 Sol - Skygge - Mai 

Plan 1. Etasje 

Plan Hems 

Snitt 01 

Fasade Nord, Sør, Øst og Vest 

 

3.1.3 Hytte på gnr. / bnr. 212/1  

 

Tomteutnyttelse er inntil 110 m2 BYA. Bebygd areal BYA gjelder samlet for hytte og eventuell bod og anneks.   

Terrasse tillates med høyde inntil 0,5 meter over planert terreng og inngår ikke ved beregning av grad av 

utnytting.    

 

Høyder 

Mønehøyde inntil 6 meter over gulv i 1.etasje. Møneretning skal være parallelt med terrenget bak.  

Gesimshøyde inntil 3,7 meter over gulv i 1.etasje.  Kvist eller oppløft i tak tillates med bredd inntil 1/3 av 

fasadelengde.   

 

Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det legges frem snitt som viser forhold til nabobebyggelse og tilstøtende 

sti. 

 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor regulerte byggegrenser som er sammenfallende med bestemmelsesområdet 

for midlertidig deponi  vist på plankartet.   

 

Ubebygde deler av tomten skal gis en tiltalende utforming og beplantning. 
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3.2 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, BBS1 

BBS1er eksisterende brygge og småbåtanlegg i sjø for hytter innenfor planområdet og for hovedbruket 212/1.  

Flytebrygge og/eller badeflåte er tillatt som vist i plankart.  

Avgrensing av båtplasser til de respektive hyttene tillates opprettet som privatrettslige avtaler.   

Badeflåte tillates fra mai til september. Samtidig med utsetting av flåten skal det settes ut markeringsbøyer i 

grense mellom badesone og båtplasser.   

3.3 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, BBS2 

BBS2 er tilhørende strandsone med eksisterende brygge for småbåtanlegg i sjø og vassdrag. Området er for 

hytter innenfor planområdet og for hovedbruket 212/1.  Avgrensing av båtplasser til de respektive hyttene tillates 

opprettet som privatrettslige avtaler.   

I BSS2, er det fri ferdsel for allmennheten fra gangvei og videre på brygger langs sjøen.  

3.4 Uthus, naust, sjøbod, BUN 1  

Eksisterende sjøbod som inngår i planen, samt to nye sjøboder med tillatt BYA 16 m2 for hver.  Sjøboder 

utformes i tradisjonell byggestil, med kledning i tre og taktekking med takstein.  Takluke/overlys kan tillates. 

Trapp/platting ved inngang til bod tillates med BYA inntil 4 m2 

Sjøboder skal anvendes som lager til oppbevaring av redskap og utstyr.  

Byggegrense sammenfallende med formålsgrense mellom BUN1 og BSS2 gjelder som byggegrense for 

bebyggelsen mot sjø.  

 

 

 

Planbestemmelser utarbeidet:  24.11.2020     

Planbestemmelser revidert:  13.01.2021  *)Grad av utnyttelse boder  presisert pkt 3.3 

Planbestemmelser revidert:  06.04.2021   *)Endringer etter innspill / merknader fra         

Agder Fylkeskommune  


