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DETALJPLAN FOR FRITIDSBEBYGGELSE PÅ 
HELLANDSHAMN, gbnr. 384/132 i Ålesund kommune 

Sist revidert: 21.03.2020 
 
 
Planidentifikasjon:  Saksnr. (Acos):  Egengodkjenningsdato: Egengodkjent av: 

ID-   xx/xxxx  xx.xx.20xx  Ålesund kommunestyre 
 

 
§ 1 - Generelt 

 
Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 
reguleringsgrenser. Innenfor disse grensene skal arealene brukes slik som planen (plankartet 
og bestemmelsene) fastsetter. 
 
Reguleringsbestemmelsene kommer i tillegg til plan- og bygningsloven (pbl.) og 
bestemmelser og retningslinjer i tilknytning til gjeldende arealdel av kommuneplanen. 
 
Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er gjort gjeldende, kan det ikke 
gjøres privatrettslige avtaler som er i strid med disse. 
 
 

§ 2 - Reguleringsformål 
 
Arealene innenfor planens begrensningslinjer er regulert til følgende formål: 
 
1. Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5, nr. 1)  
- Fritidsbebyggelse - konsentrert (BFK) 
- Fritidsbebyggelse - frittliggende (BFF) 
- Annet uteoppholdsareal (f_BUT) 
- Renovasjonsanlegg (BRE) 
 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. §12-5, nr. 2)  
- Kjøreveg, offentlig (o_SKV) 
- Annen veggrunn - teknisk anlegg, offentlig (o_SVT) 
- Veg, felles (f_SKV)  
- Annen veggrunn - teknisk anlegg, felles (f_SVT) 
- Parkeringsplass, felles (f_SPA) 
 
3. Grønnstruktur (pbl. §12-5, nr.3)  
- Badeplass/-område, felles (f_GB) 
 
4. Landbruks-, natur- og friluftsformål (pbl. §12-5, nr. 5) 
- Friluftformål (LF) 
 
5. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (pbl. §12-5, nr. 6) 
- Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV) 
- Badeområde (VB) 



 

Ha-Plan AS – Ålesund kommune 

2

 
6. Hensynssoner (pbl. §12-6) 
- Sikringssoner (frisikt) 
 
 

§ 3 - Fellesbestemmelser 
 
3.1 - Plassering og definisjoner: 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor de regulerte byggegrenser. Tillatt bebygd areal (BYA) 
defineres etter teknisk forskrift (TEK). %-BYA angir tillatt bebygd areal i prosent av tomtens 
nettoareal. Parkering på bakkenivå regnes med i utnyttingen. 
 
Gesims- og mønehøyde beregnes i henhold til TEK, og regnes i forhold til gjennomsnittlig 
planert terreng. 
 
3.2 - Bygningers form, plassering, materialbruk og farge: 
Bebyggelse skal prosjekteres og utføres slik at den får en god arkitektonisk utforming i 
samsvar med sin funksjon, og at den etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter 
både i seg selv (form og materialbehandling) og i forhold til dets funksjon og dets bygde og 
naturlige omgivelser og plassering. 
 
Det skal legges vekt på å finne en så god løsning som mulig i forhold til tilpasning til 
eksisterende landskap/terreng, utsikt for naboer samt opparbeiding av gode 
uteoppholdsarealer.  
 
Ved byggesøknad av fritidsboliger skal garasjer og carporter vise på situasjonskartet, selv om 
disse oppføres senere. Garasjer og carporter skal tilpasses hovedbygningen med hensyn til 
materialvalg, form og farge. 
 
3.3 - Terrengbehandling, utomhusplan:  
Ikke bebygd del av tomta skal utformes tiltalende. Terrengmessig overgang til 
naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. Fyllinger og støttemurer skal så vidt mulig 
unngås, og det er ikke tillatt å ha skjemmende skjæringer og fyllinger. Skjæringer som følge 
av utgraving/planering av tomt skal tilplantes med stedegen vegetasjon. Der det er behov for 
forstøtningsmurer mot nabotomt eller veg, skal disse i hovedsak utføres i naturstein. 
Kommunen kan påby at planeringshøyden blir senket eller hevet slik at høyden på 
forstøtningsmuren blir redusert. Tilkjøring/bortkjøring av masser skal reduseres til et 
minimum. 
 
Sammen med søknad om byggetillatelse kan kommunen kreve at det blir utarbeidet en 
utomhusplan for den ubebygde delen av tomta. Denne skal ved siden av å vise bebygd areal, 
også vise terrengbehandling og eksisterende og ev. ny vegetasjon.  
 
Det bør i størst mulig utstrekning forsøkes å ta vare på og benytte eksisterende terreng, 
vegetasjon og kulturminner slik som steingarder og lignende i området i forbindelse med 
utbygging. Bekker skal som hovedregel holdes åpne og i sin naturlige form, med tilstrekkelig 
kantvegetasjon.  
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3.4 - Høyde på terreng, gjerde m.v. mot offentlig veg og grøntarealer: 
Terreng, gjerde, hekker o.l. i formålsgrensa langs veger skal ikke være høyere enn 1,2 m over 
vegnivået, og 0,5 m ved kryss eller avkjørsler, jf. kommunens normer. Se ellers 
bestemmelsene vedrørende frisiktsone. 
 
For fritidsboligområder som grenser opp mot friområder og/eller felles grøntområder, skal det 
settes opp gjerde, plantes hekk/buskrekke, anlegges steinrekke eller annen avgrensning mot 
friområder/felles grøntområder som synliggjør skillet mellom boligareal og grøntareal. 
Avgrensningen må ikke hindre ferdselen i eller til grøntareala. Avgrensningen må stå ferdig 
senest i første vekstsesong etter innflytting. 
 
3.5 - Kommunaltekniske anlegg: 
Innenfor planområdet kan det oppføres trafokiosker, slamavskillere, pumpestasjoner eller 
andre tekniske innretninger hvor dette er nødvendig. Frittstående bygg skal tilpasses stedets 
bebyggelse med hensyn til form og farge. Slike innretninger skal godkjennes av kommunen. 
 
3.6 - Overvannshåndtering 
Planområdet ligger langs sjøen slik at overvannet kan ledes dit. 
 
3.8 - Parkering og sykkelparkering: 
For planen gjelder parkeringsbestemmelsene i kommuneplanens arealdel, herunder krav om 
sykkelparkering.  
 
3.10 - Universell utforming: 
Planlegging og utbygging skal basere seg på prinsippet om universell utforming/ 
tilgjengelighet for alle (jf. pbl. § 1-1). 
 
3.12 - Automatisk freda kulturminner (på land): 
Dersom man under arbeid i området kommer over noe som kan være automatisk fredet 
kulturminne, plikter man å stoppe arbeidet og ta kontakt med kulturavdelinga i fylket for 
avklaring, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. 
 
Dersom man under arbeid i sjøområda finn skipsvrak, keramikk eller andre marine 
kulturminne, pliktar en å stoppe arbeidet og gi melding til Bergens Sjøfartsmuseum, jf. 
kulturminneloven. 
 
3.14 - Kommunale normer og utbyggingsavtale 
Offentlige trafikkområder, offentlige VA-anlegg og overvannssystem innenfor planområdet 
skal opparbeides i samsvar med vedtatte kommunale normer og retningslinjer, og etter 
tekniske planer godkjent av kommunen. 
 
3.15 - Renovasjonspunkt 
Håndtering av avfall skal skje iht. renovasjonsteknisk forskrift og renovasjonsteknisk plan for 
området. 
 
3.16 – Utfylling og mudring i sjøen 
Utfylling og mudring i sjøen må utføres utenom gytesesongen for torsk som er fra januar til 
april. Gunstigste tida for utføring av slike tiltak i sjøen er om høsten og tidlig på vinteren. 
 
Før tiltak i sjø kan iverksettes krevst det egen tillatelse etter ”Havne- og farvannslova”. 
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Fylkesmannen må godkjenne utfylling i sjøen viss sjøbotnen er forurenset. 
 

§ 4 - Bebyggelse og anlegg 
 
4.1 - Konsentrert fritidsbebyggelse (BFK-1): 
Innenfor området skal det bygges konsentrert fritidsbebyggelse.  
 
Gesimshøyden skal ikke overstige 4,5 m for bygninger med vanlig saltak, og mønehøyde ikke 
over 6,5 m.  
 
Det skal avsettes min. 1,0 parkeringsplass per boenhet. 
 
Graden av utnytting skal ikke overstige %-BYA=50. 
 
Kommunen kan kreve utarbeidet tomtedelingsplan/bindende situasjonsplan for hele 
delområdet dersom disse ikke inngår i samlet utbygging.  
 
Situasjonsplanen skal vise: 

 Atkomstveg og parkeringsløsninger, samt stigningsforhold på atkomstveg og 
avkjørsler. Biloppstillingsplasser, felles parkeringsareal, garasje og annen disponering 
av fellesareal herunder gjerde, murer, skråninger og drenering. 

 Plassering og høgde på bygninger med snitt inneholdende høgdedokumentasjon i 
forhold til tilstøtende bygninger og terreng. Takvinkel, møneretning og etasjetall på 
planlagte bygg. Fasadeoppriss og perspektivskisser som viser utforming av planlagte 
bygg i forhold til eksisterende og planlagte bygningsvolum. 

 Arealbruk i byggeområde og fellesområde. 
 Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal, herunder terrengplanering, framtidig 

vegetasjon og bevaring av eksisterende vegetasjon. Den skal også inneholde løsning 
for terrengplanering som skal opparbeides samtidig med utbygging av det enkelte 
område. 

 Løsninger for tekniske anlegg (trafo, VVA, håndtering av overvann, avfallshåndtering 
etc.). 

 Dokumentasjon for ev. nødvendige støytiltak. 
 Dokumentasjon av fargebruk. 

 
Høgder skal kotesettes på situasjonsplanen. Terrenginngrep og høgder skal vises i 
terrengsnitt. 
Fritidsboliger skal oppføres iht. kravene til sikkerhetsklasse F2 i TEK17 §7-2. 
Minimum golvnivå er satt til kote 3,0.  

I den grad det er mulig, skal det tas hensyn til livsløpsstandard. Det må legges til rette for 
bevegelseshemmede. 
 
 
4.2 - Frittliggende fritidsbebyggelse (BFF-1): 
 

A. Innenfor området kan det bygges hytter og eventuelt tilhørende uthus. 
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B. Ved bygging av fritidsbolig skal fyllingshøyde ikke være større enn 1,5 m og 
skjeringshøyde ikke større enn 2,0 m. Synlige murer og pilarer skal ha maks 100 cm 
høyde over planert terreng. Avstand mellom terasse og terreng kan være maks 80 cm.  
 

C. Maks bebygd areal er satt til 35% BYA. Areal for bygninger, åpent overbygd areal og 
utomhus biloppstillingsplass inngår i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting. 
Største enkeltbygg skal ikke overstige 75 m2 bruksareal. 
 

D. Maksimal høyde er satt til 4,0 m. Høydene skal måles fra gjennomsnittlig eksisterende 
terreng rundt hele bygningen. 

 
E. Mest mulig av eksisterende vegetasjon må bevares i hytteområdet. Inngjerding eller 

andre tiltak til hinder for allmenn ferdsel er ikke tillatt.  
 

F. Det er viktig at hyttene blir tilpassa terrenget, både av landskapsmessige hensyn og 
også for å opprettholde området sin attraktivitet.  
 

G. Det skal opparbeides minimum 1 parkeringsplass pr. boenhet. 
 
 
4.3 - Felles uteoppholdsareal, (f_BUT-1): 
Annet uteoppholdsareal er felles for alle fritidsboligeiendommene innenfor planområdet. 
Området skal opparbeides og beplantes. 
På området skal det tilrettelegges for sosiale treff, leik, sportsaktiviteter o.l. 
Fjellskjæringa på østsida må sikres med gjerde. 
 
4.4 - Felles uteoppholdsareal, (f_BUT-2): 
F_BUT-2 er felles uteoppholdsareal for alle fritidsboligeiendommene innenfor planområdet. 
Området skal også være tilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold i strandsona. 
Bryggefronten kan utføres av tre, murt naturstein eller betong. 
Hoveddelen av området skal etableres på minimum kote 3,0. Brygga kan plasseres lavere 
dersom den blir dimensjonert/konstruert for å tole overflomming og bølgepåvirkning. 

På deler av området kan det etableres fortøyningsplasser for småbåter for kortere opphold på 
et lavere nivå med tilgang fra hovednivået. Minimum en tilgang skal ha universell tilkomst. 
 
4.5 - Renovasjonsanlegg, (REN-1): 
Innenfor området kan det plasseres konteinere, renovasjonsdunker o.l. felles for 
fritidseiendommene i området.  
 
 

§ 5 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
5.1 - Veg, offentlig (o_SKV) 
I offentlige trafikkområde skal det bygges kjøreveger med tilhørende grøfter, skjæringer og 
fyllinger.  
 
Veg o_SKV-1: Dette gjelder eksisterende kommunal veg. 
 



 

Ha-Plan AS – Ålesund kommune 

6

I tillegg til vist areal kommer nødvendig areal til vegskjæringer og -fyllinger. Der vegen får 
skjærings-/fyllingsutslag større enn 2 m utenfor regulert formålsgrense, skal det for å redusere 
utslaget oppføres forstøtningsmur i naturstein i formålsgrense veg. 
 
Det er tillatt å legge rør og kabler i veggrunnen etter nærmere avtale med kommunen. 
 
5.2 - Veg, felles (f_SKV): 
Fellesavkjørslene skal være felles for alle eiendommene innenfor planområdet. 
 
5.3 - Parkeringsplass, felles (f_SPA): 
Felles parkering er parkeringsplass for 2 hc-biler. 
 
 

§ 6 - Grønnstruktur 
 
6.1 - Generelt 
Det er ikke anledning til å bygge kommunaltekniske anlegg (trafo, pumpestasjon e.l.) 
innenfor grønnstrukturområdene. 
 
Ledningstraseer under bakken gjennom grønnstrukturen kan tillates dersom de er 
samlokalisert med tilretteleggingstiltak i henhold til planen og ikke kommer i konflikt med 
verdifulle landskapselementer. 
 
6.2 – Badeplass/-område (f_GB) 
Området skal opparbeides og tilrettelegges for aktiviteter i forbindelse med bading. 
 
 

§ 7 - Landbruks-, natur- og friluftsformål 
 
7.1 - Friluftformål (LF) 
Områdene skal bevares som naturområder. 
I disse områdene er det ikkje tillatt å etablere anlegg som vil være til hinder for utøving av 
friluftsaktiviteter. Det kan ryddes for vegetasjon og etableres enkle stier i områdene. 
 
 
§ 8 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 
8.1 - Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV) 
Friluftsområde i sjø skal sikre allmennheten tilgang for rekreasjon og friluftsliv.  
Det tillates ikke permanente installasjoner som brygger, flytebrygger eller permanente 
ankringsplasser. 
Det skal bygges en enkel gangbro til Grøtholmen. Broen kan etableres ved fylling med 
naturstein. Rekkverk, bro for vanngjennomstrømming og eventuelt dekke kan etableres i 
treverk eller stål. Minimum høyde på fylling er satt til 2,75 m for å skjerme innenforliggende 
fritidsboliger.  
 
8.2 - Badeområde (VB) 
Området kan tilrettelegges for badeaktiviteter. 
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Det tillates ikke etablering av installasjoner som kan være til hinder for å benytte området til 
bading. 
 

§ 9 - Hensynssoner 
 
9.1 - Frisiktsoner:  
Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt på minimum 0,5 m over tilgrensende vegers nivå. 
Busker, trær, gjerde eller andre konstruksjoner som kan hindre sikten er ikke tillatt. 
Høystammede trær, trafikkskilt og lysmaster kan plasseres i frisiktsonen, dersom de ikke 
hindrer fri sikt. Parkeringsplasser kan ikke etableres i frisiktsonene. Kommunen kan kreve at 
sikthindrende vegetasjon og gjenstander blir fjernet. 
 
9.3 - Faresone flom:  
Det er ikke tegnet inn faresone for flom på planen, men det er angitt minimumshøyder for 
golvnivå på fritidsboliger og veger. 
 
 
 

§ 10 - Rekkefølgekrav 
 
10.1 - Infrastruktur: 
Det kan ikke gis brukstillatelse for nye fritidsboliger før tilkomstvegene til de enkelte 
eiendommene er opparbeidet i henhold til planene. Utbyggingen kan likevel skje ved bruk av 
regulerte traséer med anleggsvegstandard.  
 
Parkeringsplasser slik som krevd etter planen, skal være opparbeidet før det tilhørende 
byggearealet tas i bruk. 
 
 
10.2 – Badeplass og stier: 
Før det gis brukstillatelse til første fritidsbolig skal det dokumenteres at badeplass, bru til 
Grøtholmen,  og stier i friluftsområdene er ferdig opparbeidet.  
 

* 
 

Ha-Plan AS/VH Plan og bygning, 21.03.2020 
 
 

*** 
 

Egengodkjent av Ålesund kommunestyre i møte xx.xx.20xx, sak xxx/xx 
 
 
 
Eva Vinje Aurdal  Astrid Eidsvik 
- ordfører -  - kommunedirektør - 

 
 


