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Reguleringsbestemmelser for Skjæret  

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
 

Bestemmelsene gjelder for området avgrenset med reguleringsgrensen på plankartet.  
Planområdet er regulert til følgende formål:  

Bebyggelse og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1) 

• Uthus, naust, badehus (BUN) 
• Hotell, næringsbebyggelse, fritid og turisme (BKB1) 
• Næring/tjenesteyting (BKB2-3) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL2008 §12-5 NR.2) 

• Veg  
• Annen veggrunn-tekniske anlegg 
• Annen veggrunn-grøntareal 

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 §12-5 NR.6) 

• Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V1-2) 
• Småbåthavn (VS1-2) 

Hensynsoner (PBL2008 §12-6) 

• Hensynsone Frisikt  

Juridiske linjer og punkt PBL2008 

• Planens begrensning 
• Formålsgrense 
• Byggegrense 
• Bebyggelse som inngår i planen 
• Regulert senterlinje  
• Bebyggelse som forutsettes fjernet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reguleringsbestemmelser for Skjæret  

1. Fellesbestemmelser 
1.1. Dokumentasjonskrav 
Sammen med søknad om byggetillatelse skal det leveres situasjonsplan i angitt målestokk 
som viser bebyggelsens plassering og utforming, gesimshøyder, mønehøyde, 
adkomstforhold, avkjørsel, parkeringsløsning, renovasjonsløsning, vurdering av mulighet for 
universell utforming, plan for opparbeidelse av utearealer med evt. forstøtningsmurer og 
løsning for overvannshåndtering. 

Situasjonsplanen skal angi kotehøyder for ferdig golv og terreng.  

Situasjonsplanen skal i nødvendig grad ta med tilstøtende arealer selv om dette ligger 
utenfor tomtearealet.  

1.2. Kulturvern 
Dersom det under bygge- og anleggsarbeid i marken kommer fram gjenstander eller andre 
spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget 
og Nord-Trøndelag fylkeskommune omgående, jf. Lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml) § 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre 
til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Kulturminner i sjø. 
Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kulml 
§14 eller §4, skal arbeidet straks stanses, og NTNU Vitenskapsmuseet varsles omgående». 

1.3. Universell utforming 
Bebyggelse og anlegg skal gis universell utforming iht. gjeldende regelverk. 
 
1.4. Støy 
For utendørs støynivå skal prinsipper og støygrenser i Miljøverndepartementets retningslinje 
T-1442,2021 tabell 2 eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse, 
legges til grunn for alle tiltak i områder.  
Støynivå innendørs skal tilfredsstille kravene i TEK 17, eller senere vedtatte 
forskrifter/retningslinjer som erstatter disse. 

For bygge og anleggsfasen skal støygrenser i Miljøverndepartementets retningslinje T-
1442,2021 tabell 4 og 5 eller senere vedtatte forskrifter/retningslinjer som erstatter disse, 
legges til grunn for alle tiltak i områder. 

Ved eventuell etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt 
på estetiske kvalitet. 

1.5 Geoteknisk vurdering 
På områder for bebyggelse og anlegg hvor det ikke påvises berg i dagen skal foreligge 
geoteknisk vurdering og dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet i henhold til TEK17 § 7 før 
igangsettingstillatelse blir gitt. For fylling i sjø skal geoteknisk prosjekteringsrapport 21087-
RIG01 Versjon 1 benyttes.  
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2.  Bebyggelse og anlegg 
2.1 Uthus, naust og badehus BUN 
Området benyttes i dag til naustområde.  
 
Maksimal gesimshøyde 3m og maksimal mønehøyde 5m fra gjennomsnittlig terreng. 

Bebyggelsen skal tilordne seg byggeskikk for området. 

 

2.2 Hotell, næringsbebyggelse, fritid og turisme BKB1 
 
Grad av utnytting %BYA= 80%.  
Minmumshøyde på ferdig gulv kote +3,3m NN2000 
Maksimumshøyde kote +18,5m NN2000 
 
Bebyggelsen skal legge til rette for offentlig tilgang til sjø. 
Utenomhusområdene skal gis en parkmessig utførelse. 
Fyllinger mot sjø skal plastres eller tildekkes. 
 
Anleggsaktivitet legges utenom hekketiden og torskens gyteperiode, 
i perioden januar til 15 juli. 
 
 
2.3 Næring/tjenesteyting (BKB2-3) 
 
Maksimalt tillatt bebygd areal er %-BYA = 100 %. 
 
Minimumshøyde på ferdig gulv kote +3,3m NN2000, gjelder ny bebyggelse. 
Ved tilbygg eller ombygging kan eksisterende gulvnivå benyttes. 
 
Maksimumshøyde kote +14,5m NN2000 
 
Bebyggelsen skal tilordne seg byggeskikk for området. 
 
 
2.4 Parkering 

Parkeringsdekning BKB1-3: 

Parkering skal ses samlet for områdene, med følgende faktorer. 

• 1 plass pr leilighet 
• 0,75 plass pr hotell-/ motellrom 
• Resturatvirksomhet/serving, 1 plass pr 7 seter 

 

 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
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3.1. Veg (SV1-SV2) 
SV1: Kun innkjøring til eksisterende anlegg i BKB2 
 
SV2: er felles for bebyggelse og formål innenfor planområdet. 
 

3.2. Annen veggrunn - tekniske anlegg - (SVT) 
Områder merket skal benyttes til nødvendig annet trafikkareal som busslomme  

3.3.  Annen veggrunn - grøntareal - (SVG) 
Områder merket skal benyttes til nødvendig annet trafikkareal som fyllinger, skjæringer, 
grøfter og andre sidearealer, drensgrøfter, murer, støyvoller, støyskjermer, viltgjerder, 
stabiliserende tiltak etc. 

 
 

4.  Bruk og vern av sjø og vassdrag  
 

4.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag – (V1-V2) 
Bruk og vern av sjø og vassdrag V1 området tillates etablert til fyllingsfot. Før fylling i sjø 
kan starte må det søkes og godkjennes av statsforvalteren i Trøndelag.  

Anleggsaktivitet legges utenom hekketiden og torskens gyteperiode, i perioden januar til 
15 juli. 
 

Bruk og vern av sjø og vassdrag V2 skal være allment åpent for båttrafikk.  
Det tillates ikke installasjoner eller tiltak som hindrer fri båttrafikk. 

 
 
4.2 Småbåthavn (VS1-2) 

Skal være allment åpent for båttrafikk. Det tillates ikke varige installasjoner eller tiltak 
som hindrer fri båttrafikk. 

Det tillates fortøyning langs områder regulert til Havn – (SK) 

 

5.  Hensynssoner 
 

5.1 Sikringssoner -Frisikt (H140) 
 Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 meter over de tilstøtende 
vegers plan. 
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6.  Juridiske linjer og punkt 
6.1 Avkjørsel 
Der avkjørsel ikke er regulert, omsøkes dette i byggesøknadene jfr. Dokumentasjonskrav i 
fellesbestemmelsene. 

6.2 Byggegrenser 
Byggegrenser mot veg og strandsone er regulert i kart. 
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