
Detaljreguleringsplan for Bastuvika
Gnr. 185, bnr. 5,33,35, Farsund kommune

Plan id 16500

Reguleringsbestemmelser

Bestemmelsene gjelder for planområdet som vist på plankart av 10.9.2019, revidert
11.9.2020

§1 Planens målsetting
 Reguleringsplanen skal legge til rette for bygging av frittliggende småhusbebyggelse,

konsentrert boligbebyggelse og småbåthavn med tilhørende tekniske anlegg i tråd
med kommunedelplan for Spind 2014-2024.

§2 Planområdet
Planen deles inn i følgende områder i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-5:

Bebyggelse og anlegg:
 Konsentrert    småhusbebyggelse BK1-8
Frittliggende småhusbebyggelse B1-5
Barnehage BBH
Energianlegg BE
Vann og avløpsanlegg BVA
Renovasjonsanlegg BRE
Småbåtanlegg sjø BSB
Småbåtanlegg land BBS
Naust BUN1-7
Lekeplass LEK1-5
Bolig/forretning BF

Samferdsel og teknisk infrastruktur:
Kjøreveg VEG
Fortau SF
Annen veggrunn SVT
Annen veggrunn grøntareal SVG
Parkeringsplass SPA

Grøntstruktur: Turveg GTD
Vegetasjonsskjerm GV

Landbruks, natur og friluftsområder:
Frilufsformål LF1-9

Bruk og vern av sjø og vassdrag:
Friluftsområde sjø VF
Badeområde VB



Bestemmelser for reguleringsplan Bastuvika rev 11.9.2020

2

Hensynsområder:  Frisiktsone veg H140
Bevaring av naturmiljø H560

§3 Felles bestemmelser for alle byggeområder

a) En målsatt utomhusplan i målestokk 1:200 med terrengsnitt skal legges ved
byggesøknad.  Utomhusplanen skal i tillegg til bebyggelsen vise
biloppstillingsplasser, støttemurer, gjerder, planering/terrengbearbeiding og
annen utnyttelse av den ubebygde del av tomta. Det skal redegjøres for
tilkobling til felles infrastruktur.

b) Ved søknad om brukstillatelse skal det vedlegges dokumentasjon at tilknyttet
lekeplass er opparbeidet i henhold til forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr
og kravene i disse bestemmelsene.

c) Fyllinger og skjæringer i byggeområdene skal jordslås og tilsås dersom
terrenget tillater det. Ved bratt terreng skal det brukes støttemurer.  Fyllinger og
skjæringer til tomtegrense utenfor tomtegrense tillates. Fyllinger utover
tomtegrenser i friluftsområder tillates dersom slike kan tilpasses terrenget og
innpasses.. Støttemurer skal ha synlige overflater med naturstein og tillates
oppført i utenfor byggegrense med høyde inntil 2m.

d) Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser i planen.  For
frittliggende garasjer mindre enn 50 m2 gjelder byggegrense 1m fra nabogrense.
For garasjer/carporter som ligger med åpning vinkelrett på atkomstvegen skal
avstanden til regulert veg være min 5m.  Garasje/carport som ligger parallelt
med atkomstvegen kan bygges i avstand 2m fra regulert veg.

e) Det skal opparbeides minimum 2 parkeringsplasser pr boligenhet i garasje eller
friluft på egen grunn hvis ikke annet er spesifisert. Dersom det inngår utleieenhet
i boligen skal det være 1 plass i tillegg.

f) Det skal være utvendig ladepunkt for elbil til hver bolig og framføring av
bredbånd.

g) Nyere tids kulturminner i planområdet så som steingjerder, gamle veger,
steinsatte bekker, åkerlapper med rydningsrøyser og steinborger skal søkes
bevart ved utbygging og skal vises på byggesøknad.

§4 Boligbebyggelse B1-3 og 5-8
a) Områdene B1-B3 og B5-B8 skal bygges ut med frittliggende eneboliger med

tilhørende garasjer og uthus. Bebyggelsen skal tilpasses til terrenget. Maksimal
tillatt utnyttelse pr tomt er BYA 300 m2 som total tillatt BYA inkludert alle bygg
på tomta. Frittliggende garasje/uthus skal ha maks BYA 50 m2. Utvendig
parkeringsplasser som ikke er i garasje/carport inngår i beregning av BYA med
18 m2 pr plass.
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Maksimal høyde for ferdig golv hovedplan/underetasje på boligen er angitt for
noen tomter i plankartet.

b) Maks høyde på boligen er 7m over gjennomsnittlig planert terreng og 5 m for
garasjer/andre bygg hvis det ikke er angitt nedenfor.

c) For bebyggelsen i områdene B1.3, B1.4, B1.5, B5.1, B5.2 og B5.3 er maks
kotehøyde på ferdig golv hovedplan eller underetasjeplan angitt på plankart.
Tillatt maks møne- og gesimshøyde være 6m over dette angitte nivået for bolig.
For andre bygg er maks høyde 3m over gjennomsnittlig planert terreng.
Bebyggelsen for disse områdene skal ha mørk farge.

d) Tomt nr 80,85,87 på B1.3/B1.4 skal bebygges med bolig i en etasje med maks
møne/gesimshøyde på 3,5m over  angitt  nivå ferdig golv i plankartet.

e) Sokkeletasje tillates på tomter som har hellende terreng og der det ligger til rette
for det.

f) Bebyggelse med saltak skal ha takvinkel mellom 25° og 40°. For bebyggelse
uten møne med flate tak eller pulttak begrenses høyden til overkant gesimser,
parapet og lignende til maks tillatt mønehøyde minus 1m. For
boder/garasjer/andre bygg med tilsvarende takform begrenses høyden til 3,5m
over gjennomsnittlig planert terreng.

§5  Områder for konsentrert bebyggelse BK1-8

a) Områdene BK1-8 skal bygges ut med konsentrert boligbebyggelse med
tilhørende garasjer og uthus. Bebyggelsen skal tilpasses til terrenget.  Maksimal
tillatt utnyttelse pr område er BYA = 60 % av tomtearealet inkludert alle bygg på
arealet. Utvendig parkeringsplass som ikke er i garasje/carport inngår i
beregning av BYA med 18 m2 pr plass.
Maks mønehøyde på boligene er 7m over gjennomsnittlig planert terreng og 5 m
for garasjer/andre bygg. For boliger med pulttak/flate tak er maks høyde 1m
lavere for bolig og garasje.

b) Sokkeletasje tillates på tomter som har skrått terreng og der det ligger til rette for
det.

c) På områdene BK1, BK7 og BK8 kan det bygges boliger i flere plan som
terrassehus tilpasset helningen på naturlig terreng.

d) På BK7 skal parkering skal være i underetasje  med innkjøring  fra Veg1.
Bebyggelsens totale høyde skal ikke overstige 18 m regnet fra nivå Veg 1.

§ 6  Område for naturtilpasset boligbebyggelse B4.2- B4.9

a) I området B4.2 – B4.9 skal utbygging av boliger og infrastruktur utføres med
svært god terrengtilpasning og liten bearbeidelse av topografien. Det er et mål å
bevare naturområdet i særlig stor grad, både med fjell og vegetasjon. Plan for
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overvannshåndtering være godkjent der vannbalansen skal opprettholdes i
utbyggingsområdet for å ivareta vannets kretsløp.

b) Tomtens naturlige topografi er viktig for hele området. Tomtene skal ikke
bearbeides i særlig grad, og det tillates i prinsipp ikke sprengning. Mindre
sprengningsarbeid/ pigging tillates i de tilfeller hvor det legges til rette for
tilgjengelighet. Ved krevende plassering, og ved samtlige tilfeller, skal bygningene
fundamenteres på påler. Terrenginngrep skal redegjøres i byggesøknad. Ved
sprengning skal stedlige masser tilbakeføres og revegeteres. Maks tillatt fylling er
1 meter. Innenfor planområdet er utfylling, massedeponering og dumping ikke
tillatt

c) Tomtene skal ikke påvirke området i privatiserende grad med plen, levegger og
gjerder/ hekker. Dette for å sikre et naturområde til glede for fellesskapet og for å
gi et ryddig inntrykk av skogsområdet. Bearbeiding av øvrig grunn utenom vegene
som stier, sitteplasser skal skje på nennsomt vis med naturmaterialer som
naturstein, tre eller grus.

d) Nødvendig infrastruktur som kabler og rør, skal legges i grunnen eller i
fyllingsskråninger der disse forekommer. Der dette ikke lar seg gjøre på grunn av
fjell, skal kabler og rør legges i frostfritt system tilpasset vann og evnt trykkavløp i
sårbart terreng, og tildekkes på forsvarlig måte i henhold til områdets karakter.

e) Følgende flora søkes bevart: Furu, osp, eik, bjørk, mose, einer, kristtorn, blåbær.
All vegetasjon på tomtene søkes bevart inntil bolig står ferdig.

f) Boligene skal bygges av materialer med bærekraftig opprinnelse, og vær/klima
skal være en styrende faktor for valg av materialer og løsninger.  Utbygger kan
utarbeide en formingsveileder for området som kan være bindende ved kjøp av
tomt.

g) Det tillates å etablere en bolig pr. tomt. Tillatt bebyggelse er BYA= 250m2
inkludert alle bygg på tomta og parkering med 2 plasser x 18 m2. Garasje/carport
kan oppføres som frittliggende inntil 40m2 BYA i en etasje. Bygningsvolumet kan
deles opp i mindre enheter såfremt maks BYA ikke overstiges. Ramper som
tjener som tilkomst for boliger regnes ikke inn i totalt BYA.

h) Boligene har oppføres med maks møne-/gesimshøyde på 6m over
gjennomsnittlig terreng rundt boligene. Hvor det velges valmet- og saltaksløsning
skal møneretning ligge på tvers av dominerende fallende terreng for å motvirke
høydevirkning sett fra laveste punkt. For å motvirke høydevirkningen skal også
høyeste fasade ligge vendt bort fra dominerende fallende terreng. Dette gjelder i
hovedsak pulltaksløsning.

i) Tak skal utføres som saltak med takvinkel mellom 22 og 34 grader, valmet tak
med takvinkel mellom 22 og 34 grader eller pulttak med takvinkel mellom 12 og
34 grader. Ark, oppløft eller innhugg i takflaten tillates ikke.

§7  Område for barnehage BBH

a) Område BBH er disponert for utbygging til barnehage for boligfeltet og tilstøtende
områder. Tillatt bebyggelse er BYA= 350 m2 inkludert alle bygg. Maks høyde på
bygg er 7m over gjennomsnittlig planert terreng. Det skal utarbeides en plan for
utbygging og opparbeidelse av hele området ved søknad om bygging på arealet.
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b) På området skal inngå lekeplass for barn som også skal være kvartalslekeplass
for barn i området utenom åpningstidene for barnehagen.

c) På området skal det inngå avkjørsel og parkering for levering/henting av barn og
parkeringsplass med 1 plass pr ansatt og 0,2 plasser pr barn.

§8 Område for bolig/forretning BF1
a) På område BF1 kan det oppføres kombinert bolig og forretning med T- BYA =300

m2 og maks møne-/gesimshøyde 8m.

b) Parkering for boligene skal være på området BF1 med 2 plasser pr boenhet og 1
plass pr 50m2 forretning. Parkeringen på BF1 inngår ikke i beregning av BYA.

§9 Småbåtanlegg og naust
a) I område for småbåtanlegg sjø BSB kan det anlegges flytebrygger med utliggere

som vist i plankartet
b) Båthus BUN1-3 og sjøboder BUN4-7 skal ha trekledning med rød farge og tekkes

med rød teglstein eller sorte matte takstein.
c) Områder for naust BUN1-7 kan ha en utnyttelsesgrad på 100%. Takvinkel skal

være mellom 30 og 40 grader. Maksimal mønehøyde for båthus BUN 1-3 er kt 8.
Maks møne og gesimshøyde for naust på land BUN 4-7 er henholdsvis er 4m og
2,5m over gjennomsnittlig planert terreng.

d) Naust/ båthus  skal ikke brukes til beboelse.

§10 Tekniske anlegg BE, BVA, BRE

a) Område avsatt til energianlegg T1-5 er for plassering av nettstasjoner.
b) Område BVA er avsatt for plassering av pumpestasjon for vann og avløp
c) På områdene BRE1-8 kan det bygges felles anlegg for renovasjon som lukket

bygg eller nedgravd anlegg eller oppstilling av container.

§11 Offentlig trafikkområde
a) Følgende  veger  i plankartet er offentlige veger:  VEG1, VEG1B, VEG2,

VEG2.1, VEG3, VEG3A, VEG4, VEG5, VEG10. Vegene skal ha
planeringsbredde  som vist i plankartet.

b) Fortau skal ha asfaltert bredde 2,5m + skulder.

c) Parkeringsplasser P1 og P4 er offentlig parkeringsplasser. Plass P4 skal være
for sykkelparkering for skolebarn knyttet til bussholdeplassen ved VEG3A.

d) Det  kan  tilrettelegges  ferjeleie for førerløs ferje på BBS sør for BUN 1

§12 Felles veger og parkering
a) Veger som ikke er angitt som offentlige veger ovenfor er private veger som skal

opparbeides og vedlikeholdes av de eiendommene som har godkjent atkomst til
den aktuelle veg.

b) Felles veg VEG6 er felles for de som har båtplasser i båthavna.
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c) Parkeringsplasser P2 og P3 er felles private parkeringsplasser knyttet til
småbåthavna og for turgåere i friluftsområdene. P2 kan også benyttes til
gjesteparkering for området BK5 og BK6.

d) Parkeringsplass P5 er parkering for hytte på eiendommen 185/5.

§13 Grøntstruktur
a) Friluftsområdene skal være tilrettelagt for allmenn ferdsel. Det er tillatt med

tilrettelegging av stier og turløyper, bålplasser, gapahuk, etc knyttet til friluftsliv
for alle.

b) Turveg GT1 kan opparbeides i inntil 1m bredde med grusdekke tilpasning til
terrenget for gangtrafikk.

e) I område LF7 kan det anlegges treningsanlegg avmerket med TR-Park med
treningsapparater tilpasset vegetasjon og terreng knyttet til turvegen GTD1. Plan
skal godkjennes av kommunen før bygging.

f) I området L1 tillates det planering av terrenget i området mot B5.3 slik
fjellskrenter ikke blir stående igjen  mot tomtene.

§14 Felles lekeplasser
a) Beboerne i planområdet har felles plikt til å vedlikeholde lekeplassene LEK1- 5

som skal være allment tilgjengelige og ha universell atkomst.  Lekeplassene skal
til enhver tid oppfylle forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr.

b) Lekeplassene LEK1-5 skal tilrettelegges for barn i aldersgruppen 3-10 år.
Plassene skal gi varierte lekemuligheter og ha god kvalitet. Prinsippene for
universell tilgjengelighet skal legges til grunn for utforming. Lekeplassene skal
være sikret med gjerde og ha bord og benker for voksne.

c) En målsatt plan i målestokk 1:200 skal legges ved byggesøknad for
fellesarealene.  Planen skal vise lekeplassens utforming med utstyr, gjerder og
adkomstforhold.

§15 Badeplass
a)  I området for badeplass kan det etableres anlegg så som sklie, stupebrett, flåte

eller lignende knyttet til bading og barns lek.
b) Det kan tillates etablert sandstrand med til førsel av sand der topografien i

strandsonen gir mulighet lengst vest i området.

§ 16 Hensynssoner

a) I område med hensynssone bevaring av naturmiljø H560-1-6 er det ikke tillatt
med hogst. Store eiketrær vist i plankartet skal bevares. Ved behov for felling
skal kommunens avdeling for landbruk konsulteres.

b) I frisiktsoner skal det ikke være det ikke være hindringer over 0,5m som kan
begrense fri sikt.

§17 Rekkefølgebestemmelser
a) Før utbygging i området skal skje skal det foreligge en teknisk plan for vann,

avløp og overvann basert på tilknytning til offentlig nett som skal være godkjent av
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kommunen.

b) Rundkjøring for buss ved Veg 3A skal opparbeides samtidig med etablering av ny
atkomstveg og teknisk infrastruktur og før det  gis brukstillatelse til første bolig

c) Før brukstillatelse gis for nye boliger skal tilhørende lekeplasser være opparbeidet
ihh t §14.

Lyngdal, 11.9.2020


