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Reguleringsplan for «BRØGGHAUGEN» 

Plan-ID: 1633201605 
 

Vedtatt av Osen kommunestyre 30.08.2017 

 

Planbestemmelser 

 

§1. Planområdet 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk 1:1000 

Planen omfatter 5 nye hyttetomter med garasje/naust/parkering, samt eks isterende 

bebyggelse. 

Reguleringsformål: 

 Fritidsbebyggelse 

 Boligbebyggelse 

 Garasje for bolig/fritidsbebyggelse 

 Forretning/tjenesteyting 

 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 Veg 

 Grønnstruktur 

 Hensynssone 

 Havneområde i sjø 

 

§2. Fritidsbebyggelse 

Eksisterende og fremtidige tomter regulert til fritidsbebyggelse er anført i planen som F1 og 
F2. I område F1 tillates etablert to nye fritidsboliger og i område F2 tre nye fritidsboliger.  

Bebyggelsens utforming: 

 Fritidsboligene skal fortrinnsvis ha en klar lengderetning som følger høydekotene.  

 Maksimal gesimshøyde skal ikke overstige 3 meter målt fra gjennomsnittsnivå. 

 Opprinnelig terreng bør ikke endres mer enn 1 meter. 

 Maksimal BYA = 175 m2. 

 Det tillates maksimalt tre bygninger per eiendom (fritidsbolig inkl. anneks inntil 120 

m2 + uthus inntil 15 m2). 
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 Samlet areal for terrasse og verandaer skal ikke overstige 40 m2. Terrasser og 

verandaer skal tilpasses det naturlige terrenget og ligge så lavt som mulig. Det tillates 

ikke etablering av frittliggende terrasser og verandaer. 

 Takvinkel skal ikke overstige 30o. 

 Det skal ikke gjøres mer inngrep i terrenget enn nødvendig for å realisere 

byggeprosjektet. Det skal ikke opparbeides plener og hager. Tomtene skal i størst 

mulig grad fremstå som naturtomter, og tilpasses landskapet og terrenget. 

 Inngjerding tillates ikke. For andre taktyper enn saltak, skal Osen kommune kontaktes 

for godkjenning. 

 Støpt plate for fritidsbolig skal ligge på kote 3,0 eller høyere. 

 Det må tas hensyn til at ekstrem vind er identifisert som en uavklart trussel i 

området. 

 Det skal fokuseres på energieffektivitet både i byggeperioden og driftsperiden. 

 

§3. Boligbebyggelse 

Eksisterende boligbebyggelse er anført i planen som B1. 

Bebyggelsens utforming: 

 Maksimal gesimshøyde skal ikke overstige 6,5 meter målt fra planert terrengs 

gjennomsnittsnivå. 

 Takvinkel skal ikke overstige 30o. 

 

§4. Garasje for bolig/fritidsbebyggelse 

Garasje/naust er anført i planen som G1 og G2 

Område G1 tilhører bolig utenfor planområdet. Område G2 er garasje/naust til parkering av 

bil og båt og gjesteparkering for fritidsboliger på tomt 1-5, samt parkeringsplass for tomt 4.  

Utforming garasje/ naust: 

 Garasje/naust skal være i 1 etasje og utelukkende innredes for oppbevaring av båt, 

sjøutstyr og bil. 

 Garasje/naust skal ikke overstige 40 m2. og gesimshøyde skal ikke overstige 2,5 

meter. Alle garasjer/ naust skal være like i utforming, fargesetting og følge 

byggeskikken i området. 

 Garasje/naust kan oppføres med vindu høyt i gavlvegg pga. lys.  

 Takvinkel skal ikke overstige 30o. 

 Støpt plate for garasje/naust skal ligge på kote 3,0. 
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§ 5. Forretning/tjenesteyting 

Forretning/tjenesteyting er anført i planen som FT1 – FT4. 

Bebyggelsens utforming: 

 Maksimal gesimshøyde skal ikke overstige 7 meter målt fra planert terrengs 

gjennomsnittsnivå. 

 Ny bebyggelse skal gis en god estetisk utforming og i størst mulig grad underordne 

seg eksisterende byggeskikk. 

I område FT1 er det tillatt med grendehus, galleri, kai, fiskemottak og overnatting. 

I område FT2 er det tillatt med forretning, parkering og drivstoffanlegg. 

I område FT3 er det tillatt med uteservering ved spesielle anledninger, området skal også 
fungere som adkomst for allmenheten til område S2 og GR2. 

I område FT4 er det tillatt med servering, bevertning og parkering.  

 

§ 6. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

I område S1 og S2 regulert til småbåtanlegg i sjø og vassdrag er det tillatt å legge ut 

flytebrygger for småbåter. 

Det vises til bestemmelser i kommuneplanens arealdel pkt. 2.6.1. 

 

§ 7. Småbåtanlegg i havneområde i sjø 

I område H1 regulert til småbåtanlegg i havneområde i sjø er det tillatt med kai og 

flytebrygger for småbåter. 

Det vises til bestemmelser i kommuneplanens arealdel pkt. 5.3.1 og 5.3.2. 

 

§8. Veg 

Veg er angitt i planen fra V1 til V5.  

V1 er fylkesveg. V2 er privat felles adkomst for områdene angitt i planen som F1 og F2, B1 og 

GR1. V3 er privat adkomst til området B1. V4 er privat adkomst til G2 og tomt 4 på F2. V5 er 
privat adkomst til FT4. 

V2 og V4 kan opparbeides med en maksimal bredde på 3 m. 
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§9. Parkeringsareal 

Parkeringsareal er angitt i planen som P1-P6. P1-P2, P4 og P6 er parkeringsareal tilhørende 
tomt 1-5. P3 er parkeringsareal for gnr. 12/11, og P5 gjesteparkering for tomt 1-5. 

 

§10. Grønnstruktur 

Grønnstruktur er angitt i planen som GR1, GR2 og GR3.  

I område GR1 skal være grøntområde/friområde for allmenheten. Det tillates oppført enkle 

konstruksjoner som bålplass, benker og liknende.  

Område GR2 skal sikre allmennhetens tilgang til strandsonen foran F1. Det skal legges til 
rette for allmenn ferdsel i området og kan opparbeides gangveg. 

I område GR3 tillates det oppført en trapp/ gjerde for å sikre en god adkomst mellom 
område GR1 og FT3.   

 

§11. Hensynssoner 

Hensynssonen angitt i planen gjelder drivstoffanlegg i tilknytning til marina. 

Det tillates ikke ny bebyggelse innenfor hensynssonen før brann/ eksplosjonsfaren er avklart 

og eventuelt nødvendig avbøtende tiltak er etablert. 

 

§12. Byggegrenser 

Byggegrenser er angitt i plankartet for areal avsatt til bolig- og fritidsbebyggelse. For tomt 2 i 

område F1 og tomt 3-4 i område F2 er byggegrensen sammenfallende med tomtegrensen 

der ikke annet er angitt. 

 

§13. Kulturminner og aktsomhetsansvar 

Skulle det under bygge og anleggsarbeidet i marken komme fram gjenstander eller andre 

spor som viser eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 
og Fylkeskommunen omgående, jf. kulturminneloven § 8 annet ledd.  

 

§14. Strøm 

Det kan legges inn strøm i fritidsboligene. 
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§15. Vann og avløp 

Det kan legges inn vann i fritidsboligene. Vannrør skal så langt mulig legges i vei. 
Vanntilknytning må avklares før etablering av vei.  

Avløp kan etableres som enkelt- eller fellesanlegg. Avløpsledning skal legges på en måte slik 

at det ikke oppstår store sår i terrenget. 

Det må foreligge godkjent utslippstillatelse før arbeid med vann eller avløp igangsettes.  

 

§16. Renovasjon 

Det er tvungen renovasjon i Osen kommune. Avfallsbeholder for hytterenovasjon er 
utplassert i Vingsand-området. 


