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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR PRESTENESET 
 
OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR PRESTENESET (PlanID: xxxx) 
BYGLAND KOMMUNE 

  Reguleringsbestemmelser datert 11.06.18 
 Versjon: 1.0 
 Revidert: 24.09.18 
 
 
 

 
§ 1  GENERELT 
    
1.1 Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på 

 plankartet.  
 
1.2 I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-5 og 12-6, er arealene innenfor planområdet 

 avsatt til følgende formål:  
 
 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5.1)                  
 Boligbebyggelse konsentrert   BKS 
 Sentrumsformål   BS 
 Fritids- og turistformål   BFT 
 Leirplass    BLP 
 Næringsbebyggelse   BN 
 Avløpsanlegg    BAV  
 Øvrige kommunaltekniske anlegg  BKT 
  Næring/tjenesteyting   BKB 
 
  
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5. 2) 
 Kjøreveg     SKV 
 Fortau    SF 
 Gatetun/gågate   SGT 
 Gang- og sykkelveg   SGS 
 Annen veggrunn –tekniske anlegg  SVT 
 Annen veggrunn - grøntareal   SVG 
 Havn    SHA 
 Havnelager    SHL 
 Kollektivholdeplass   SKH 
 Parkeringsanlegg   SPA 
 Parkeringsplasser   SPP 
 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk   SAA 
 infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte  
 hovedformål 
 
   
 Grønnstruktur (pbl § 12-5. 3)            
  
 Turveg    GT 
 Badeplass/-område   GB 
 Kombinerte grøntstrukturformål  GKG   
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 Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5.6) 
 Farleder    VF 
 Småbåthavn    VS 
 Friluftsområde i sjø og vassdrag   VFV 
 Badeområde    VB 
 Angitt formål i sjø og vassdrag med eller  VAA 
 uten tilhørende strandsone kombinert 
 med andre angitte hovedformål 
 
   
 Sikringssoner 
 Frisikt    H140 
 
 Hensynssone 
 Rekkefølgekrav infrastruktur   H430 
  
 
 
 
§ 2 FELLES BESTEMMELSER 
 
2.1.1 Utbygging kan ikke påbegynnes før det foreligger tilfredsstillende vannforsyning og godkjent 

avløpsplan for nye bygninger 
 
2.1.2 All graving og sprenging i terrenget skal gjøres på en skånsom måte.  
 
2.1.3 Skilt og reklame på eller rundt virksomheter skal godkjennes av kommunen. Ved godkjenning 

skal det legges vekt på at skiltet harmonerer med området, bygningene og omgivelsene. 
  
2.1.4 Veganlegg skal utføres med universelt utformet, trafikksikre løsninger. Byggeplaner skal 

inneholde plan- og profilløsninger som synliggjør dette.  
 
2.1.5 Det er tillatt å legge VA, strøm og lignende i grøfter i tilknytning til vegstrukturen.  
 
2.1.6 Det kan settes opp veglys inntil veger og stier. Utforming skal samordnes med eksisterende 

lyssetting i området. 
  
2.1.7 Ved behandling av søknader om tiltak skal kommunen se til at bygge- og anleggstiltak får en 

god og plasstilpasset form og materialbruk. Kommunen skal også se til at bygninger i samme 
område får en helskapelig og harmonisk utforming og utseende. Takvinkel, materialbruk, 
utvendige farger mv., skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal sørge for at det blir høy 
estetisk standard i alle anlegg. 

 
2.1.8 Kommunen skal godkjenne oppføring av nødvendige transformatorstasjoner innenfor 

planormådet. Ved plassering skal det legges vekt på tilpassing av omgivelsene.  
 
2.1.9 Nye boliger skal plasseres innenfor byggegrensene som vises i planen. Der byggegrense ikke 

er vist gjelder plan og bygningslovens bestemmelser og gjeldende teknisk forskrift. 
Parkeringsplasser tillates inn til 3m fra formålsgrense.  

 
2.1.10 Hvis det under arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, 



3 |5  
 

skal arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes Aust-Agder fylkeskommune v/ seksjon 
for kulturminnevern, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven),§ 8 
annet ledd. 

 
2.1.11 Det kan for områder regulert til bebyggelse og anlegg settes opp mindre bygg for el-anlegg 

(trafo) eller pumpestasjoner og andre kommunaltekniske anlegg og renovasjon. 
 
2.1.12 For å hindre videre spredning av fremmede arter (svartelista), dersom forundersøkelser viser at 

det finnes, bør fremmedarter fjernes i forkant av utbyggingen, eller sprøytes to ganger i h.h.t. 
gjeldende retningslinjer. Maskiner rengjøres. 

 
2.1.13  Det kan etableres atkomster til områder for bebyggelse. Disse kan krysse areal regulert til 

fortau og annen veggrunn. Avstand til avkjørsler skal være minimum 50m fra kryss til 
riksvegen. 

 
2.1.14 Det tillates ikke støyende eller forurensende virksomhet i planområdet. 
 
2.1.15 Det skal utformes en egen helhetlig situasjonsplan som viser utbygging og utearealer for 

delområdene. 
 
  
§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL § 12-5. 1.  
 
3.1 Boligbebyggelse kosentrert, BKS 
 
3.1.1 Områdene BKS1 og BKS2 kan benyttes til konsentrert boligbebyggelse med høy utnyttelse. 
 
3.1.2 Kommunen skal passe på at estetikk og for hovedstruktur i bygninger og plan for 

grønnstruktur er tilfredstillende fulgt opp i søknad om tillatelse til tiltak.  
 
3.1.3 Utbygger er ansvarlig for å dokumentere tilfredsstillende forhold til støy og vibrasjoner. 
 
3.1.4 Før søknad om tiltak kan godkjennesskal det foreligge utarbeidede tegninger som viser 

detaljert de tiltakene som skal settes i verk på tomta. Om nødvendig kan kommunen kreve 
visualisering av tiltaket i forhold til omkringliggende bygninger/eiendommer. 

 
3.1.5 Minimumshøyde for ferdig gulv 1.etasje er kote 207 moh., Maks kote for møne er kote 215 

moh. 
 
3.2 Sentrumsformål, BS 
 
3.2.1 Områdene BS skal benyttes til småskala næring og tjenesteyting. Det er mulig å kombinere 

tjenesteyting og næring med boligformål. 
 Minimumshøyde for ferdig gulv 1.etasje er kote 207 moh. Maks kote for møne er kote 215 

moh. Maks BYA = 50% 
 
3.2.2 For områdene skal parkeringsplasser tilknyttet næring eller tjenesteyting ikke medregnes i 

utregningen av tillatt BYA for bygg. 
 
3.2.3 Det kan være nødvendig med en arkeologisk registrering før endelig uttale til tiltak kan gis fra 

kulturminnevern myndighetene. 
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3.3 Fritids- og turistformål, BFT 
 
3.3.1 Område BFT1 og BFT2 skal benyttes til kafé/butikk, toalettbygg og tilbygg/påbygg  som er 

nødvendig for driften av disse. Det tillates små utleiehytter som kan benyttes i perioden 15. 
april til 15. oktober der disse kan oppføres på en slik måte at de ikke ligger i flomutsatt. 

 
3.3.2 Hyttene kan ha en maks BRA på 50 m² pr. hytte. 
 
3.3.3 Det skal opparbeides en parkeringsplass til hver hytte innenfor område BFT 
 
3.3.4 Det skal settes opp en bygning/tilbygg til eksistenede bygning med formål: offentlig 

toalett/skiftebu.  
 
3.3.5 Bygningene kan ha en mønehøyde på maks 4,9 meter og ei gesimshøyde på maks 3,5 meter.  
 
3.3.6 Maks BYA for hele området (begge teiger til sammen BFT1 + BFT2): 60 % 
 
 
 
3.4 Leirplass, BLP 
 
3.4.1 Område BLP 1 skal benyttes til leirplass og sandvolleyballbane.  
 
 
3.5 Næringsbebyggelse, BN  
 
3.5.1 Område BN1 kan benyttes til produksjon og utsalg tilknyttet små bedrifter/virksomheter eller 

næringsbygg/forretningsbygg.  
 Minimumshøyde for ferdig gulv 1.etasje er kote 207 moh. Maks kote for møne er kote 213 

moh. Maks BYA = 40% 
 
3.5.2 Det skal utformes en egen helhetlig situasjonsplan som viser utbygging og utearealer for 

området. 
 
3.5.3 For områdene skal parkeringsplasser tilknyttet næring ikke medregnes i utregningen av tillatt 

BYA for bygg. 
 
3.5.4 Det tillates ikke store, ensformige flater i fasade. Fasade skal ha brudd i materialbruk og/eller 

innspring i veggliv for hver 9m. 
 
3.5.5 Det kan etableres spillvann pumpestasjon. 
 
3.6 Avløpsanlegg, BAV 
3.6.1 Det tilates etablert bygg og anlegg knyttet til avløpsanlegg. 
  
 
3.5 Øvrige kommunaltekniske anlegg, BKT 
 
3.5.1 Område BKT1 skal benyttes til bygg for kommunaltekniske anlegg i 1 etasje. 
 
3.5.2 Område BKT2 skal benyttes til kommunalteknisk anlegg. Det er tillatt å bygge paviliong eller 

lysthus i tilknytning med oppretting av båtbrygge i VSH1 
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3.6  Næring/tjenesteyting, BKB 
3.6.1 Området kan benyttes til museum, kulturhus og utescene, skiftebu for arrangementer og 

festivaler. De kan også oppføres uteservering, uisolerte bygg og anlegg og terraser for 
servering. Det er mulighet for næringsaktivitet innenfor og omkring bygningsmassen. 
Minimumshøyde for ferdig gulv 1.etasje er kote 207 moh. Maks kote for møne er kote 217 
moh. Maks BYA = 40% 

  
3.6.2 Det kan flyttes bygninger til område som er av kulturhistorisk interesse. Bygg som tilflyttes 

underlegges ikke bestemmelser om byggehøyder, universell utforming og andre tekniske krav. 
 
3.6.3 Bygningene skal plasseres i et helhetlig tun med pent opparbeidet uteområde.  
 
3.6.4 Det kan føres opp utescene på området.  
 
3.6.5 Det skal utformes en egen helhetlig situasjonsplan som viser utbygging og utearealer for 

området. 
 
3.6.6 Det skal opparbeides lekeplass på minimum 200m2 i den sør-vestlige delen av området. Denne 

skal være hensiktsmessig plassert i forhold til tundannelsen og skal ikke plasseres inntil 
manøvereringsareal for bil. Lekeplassen skal være allment tilgjengelig og skal kunne benyttes 
av beboere på område B1, B2, BS2og BS3. 

 
 
 
 
§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR § 12-5. 2 
 
4.1  Generelt 
4.1.1 På planområdet skal det anlegges kjøreveger, fortau og tilhørende infrastruktur som vist i 

 planen. 
 
4.1.2 Veger og fortau med regulert kotehøyde tillates etablert med et høydeavvik på inntill +/-0,5 

 m.  
 
4.2 Kjøreveg, SKV 
4.2.1 Kjørevegene skal ha samme bredde som vist på plankartet. Vegen skal ha dekke av asfalt. 
  
4.2.2 Byggeplan for rundkjøringen og de første 50 meterne på siden av kryss mellom SKV1 

(riksvegen) og SKV11 skal godkjennes av Statens Vegvesen.  
 
4.3 Fortau, SF 
4.3.1 På områdene SF skal det etableres fortau. 
 
4.4 Gatetun/gågate, SGT 
 På områdene SGT kan det etableres gatetun med kjøreadkomst til eiendommene i B1 og B2, 

samt kjøring til kommunaltekniske anlegg. 
 
4.5 Gang- og sykkelveg, SGS 
4.5.1 Områdene SGS skal ha samme bredde som vist på plankartet. Områdene SGS skal ha dekke 

av asfalt. SGS forbi Oseløa skal ha grusdekke. Der det er behov for dette kan SGV benyttes 
som tilkomstvei til kommunaltekniske anlegg. 
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4.6  Annen veggrunn – tekniske anlegg, SVT 
4.6.1 Områdene annen veggrunn-teknisk anlegg (SVT) kan benyttes som areal  for 

 grøfter, sideområder, kabeltraseer, skråninger, skjæring, fylling eller andre formål knyttet til 
veg/teknisk infrastruktur. Minstebredde  på grøft-/sideareal er 1 m. 

 
4.7 Annen veggrunn – grøntareal, SVG 
4.7.1 Områdene skal opparbeides og beplantes. Områdene annen veggrunn-grøntareal (SVG) kan 

benyttes som areal  for grøfter, sideområder, kabeltraseer, skråninger, skjæring, fylling eller 
andre formål knyttet til opparbeidelse av turveg/teknisk infrastruktur. Områdene skal tilsås 
etter opparbeidelse av tiltak. 

 
4.7.2 I areal SVG mot kjøreveg SKV1 (Riksvegen) kan det etableres en voll som skal fungere som 

støyskjerming mellom vegen og nye områder for bebyggelse. Det kan plasseres støyskjerming 
i form av støyvegg/gjerder eller liknende konstruksjoner i forbindelse med støyvoll. Støyvoller 
og annen støyskjerming skal ikke plasseres slik at de er i konflikt med siktsomer eller 
vanskeliggjør vedlikehold. 

  
 
4.8 Havn, SHA 
4.8.1 Området skal benyttes til kaianlegg/bryggeanlegg 
 
4.8.2 Områdene skal ha en tiltalende utforming.  
 
4.9 Havnelager, SHL 
4.9.1 Område SHL skal benyttes til sjøboder. Inntil en ønsker å etablere disse skal området 

opprettholde dagens preg og innlemmes funksjonelt og estetisk i teigen SHA.  
4.9.2 Området kan ha et BYA på 100 % 
 
4.10 Kollektivholdeplass, SKH 
4.10.1 Områdene SKH skal benyttes til kollektivholdeplasser 
4.10.2 Størrelsen skal være slik det er vist på plankartet. Kollektivholdeplassen skal ha dekke i asfalt.  
4.10.3 Det tillates etablering av ventebu i området. 
 
4.11 Parkeringsanlegg, SPA og parkeringsplasser SPP 
4.11.1 Områdene skal ha samme størrelse som vist på plankartet. Kollektivholdeplassen og 

parkeringsplass i forbindelse med ladestasjoner for elektisk motorvogn skal ha dekke av asfalt.  
 
4.12 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre 

angitte hovedformål, SAA 
4.12.1 Område SAA er samferdselsområde ved lav vannstand 
4.12.2 Området kan benyttes til utsetting av båter 
4.12.3 Området må vedlikeholdes slik at piren tåler høy vannstand.  
 
 
§ 5 GRØNNSTRUKTUR (PBL.§12-5.3) 
 
5.1 Turveg, GT 
5.1.1 På området er det bare tillatt med anleggstiltak som fremmer formålet og som naturlig er 

tilknyttet bruken. Rydding av turveg skal gjøres på en måte som ikke skjemmer naturen. 
Skilting og merking skal gjøres på en natur- og stedstilpasset måte og holdes ved like.  

5.1.2 Turveger skal være universelt utformet.  
 
5.3 Badeplass/-område, GB 
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5.3.1 Området er avsatt til badeplass/-område 
 
5.4 Kombinert grønstrukturformål, GKG 
5.4.1 Områdene skal opparbeides som parkområde. Det er tillatt med nødvendige terrenginngrep for 

å etablere parkområde. Det skal utformes en helhetlig situasjonsplan som viser 
grønntstrukturen i områdene. 

 
§7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5.6) 
 
7.1 Småbåthavn, VS 
7.1.1 Området VS skal benyttes til småbåthavn 
7.1.2 Muddring innenfor området er tillatt 
7.1.3 Allmenheten skal disponere 4 båtplasser i VS. Disse skal skiltes.  
 
 
7.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag, VFV 
 Området er avsatt til friluftsområde i sjø og vassdrag og kan benyttes av allmenheten. 
 
7.3 Badeområde, VB 
7.3.1 Område VB kan benyttes som badeområde.  
7.3.2 Badeområde skal sikres for båttrafikk med egne båser. Sikringssons skal følge kantsona i vann 

til VB på plankartet.  
 
7.4 Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med 

andre angitte hovedformål, VAA 
7.41 Området VAA1 kan benyttes som vannspeil. Bekk kan gjenåpnes og det kan etableres fontene 

i bassenget. 
 
§7 SIKRINGSSONER 
 
7.1 Frisikt, H140 
7.1.1 Innenfor frisiktsonen skal terrenget planeres slik at dette på ikke noe sted blir høyere enn 0,5m 

over tilstøtende vegers nivå.  
 
§8 HENSYNSSONER 
 
8.1 Rekkefølgekrav infrastruktur, H430 
8.1.1 Det tillates ikke tiltak i området, da det ligger høgspentkabel i grunnen. Derom kabelen flyttes 

er det mulig å benytte arealene til regulert formål. Kabelen kan flyttes og legges i veger eller 
areal regulert til annen veggrunn/fortau/gang- og sykkelveg. 

 
 
 
 
 
§ 9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER   
 
9.1 Før det gis tillatelse til opparbeidelse av bebyggelse og anleggsarbeid i planområdet, skal det 

foreligge godkjente tekniske planer for vann, kloakk, overvann, veger og belysning. Planene 
skal være godkjent av kommunens driftsenhet.  

 
 
9.2 Kommunalt nett i Bygland sentrum har begrenset slokkekapasitet. Det vil bli fremlagt 160 mm 
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vannledning som for mindre bebyggelse og kombinasjon med Brannvesenets utstyr vil være 
tilstrekkelig. For øvrig vil nødvendig forberedte vannuttak i Byglandsfjord være aktuelt å 
etablere ved større bygningsmasser som etter brannprosjektering krever vannuttak utover det 
som er tilgjengelig på kommunalt nett. 

 
9.3 Før det kan gis brukstillatelse for nye boenheter på områdene B1 og B2 skal delen av gang- og 

sykkelvegen SGS som er nødvendig for å sikre trygg skoleveg være opparbeidet og klar til 
bruk. 

 
9.4 Før det kan gis byggetillatelse for nye boliger skal det utføres en støyvurdering med 

 eventuelle avbøtende tiltak. 
 
9.5 Avkjørsel SKV11 og de første 50 meterne vegstrekning fra rundkjøringa skal godkjennes av 

Statens Vegvesen før den kan tas i bruk.   
 
9.6 Før det kan gis brukstillatelse til nye boenheter skal lekeplass på BKB og runkjøring på 

riksvegen være ferdig opparbeidet. 
 
9.7 Før det kan gis ingangsettingstillatelse til nye bygg skal stabilitetskontroll av masser mot 

fjorden være gjennomført. For øvrig kreves vanlig geoteknisk prosjektering. 
 
9.8 Før det kan gis igangsettingstillatelse til bygg skal utbyggingsavtale være signert. 


