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Reguleringsbestemmelser til  

Detaljregulering for Vaglen båthavn 

 
 

Datert: 21.06.21. 

 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

1.1 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone - BBS 

BBS1 skal være landareal og adkomst til småbåthavnen VS. Det tillates etablert som 

brygge i 4 meters bredde. Anlegget er privat. 

 

I BBS2 kan anlegges småbåthavn innenfor definert område med opparbeidelse av angitt 

veiadkomst, parkering- og båtopplagsplasser for området. Det tillates mindre justeringer av 

veitrase som vist på planen. (Småbåtahavn Torvefjorden, planID 19900315-2.). Anlegget er privat. 

 

BBS3 og BBS4 er offentlig bryggearealer. Det tillates ikke båtopplag eller parkering. 

 

1.2 Tjenesteyting - BOP 

Arealet er offentlig. Det tillates etablert bygningsmasse i inntil 1,5 etasjer med grunnflate 

120 m2. Bruken skal være tilknyttet maritime organisasjoner. 

 

 

2.    SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

2.1 Tekniske planer 

Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur.  

 

Tekniske planer for vann og avløp skal omfatte hele planområdet med nødvendige 

tilknytninger til og omlegginger av eksisterende nett. Overvann skal primært håndteres som 

åpne løsninger.  

 

Tekniske planer skal også omfatte ras- og fallsikring. Samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med til en hver tid gjeldende 

kommunale normaler. 

 

2.2 Bruk av veigrunn 
Veg o_SV1, o_SV2, o_SV3 og o_SV4 skal være offentlig. 

Annen veggrunn o_SVT1, o_SVT3, o_SVT4, o_SVT5, o_SVT6, o_SVT8, o_SVT9 og 

o_SVT11 skal være offentlig. 

Gang- og sykkelveg o_SGS1, o_SGS2, o_SGS3 og o_SGS4 skal være offentlig. 

 

Veg SV5, SV6 og SV7 skal være privat. 

Parkering SPP skal være privat. 

Annen veggrunn o_SVT7, o_SVT10 og o_SVT12 skal være privat. 
 

2.3 Veg – SV 

O_SV1 er eksisterende offentlige vei. O_SV2 er offentlig vei og opparbeides, iht. veinormal 

for Kristiansand kommune, som samlevei Sa1 frem til SV5/SV7. Videre sørover skal o_SV2 

opparbeides som atkomstvei A1. 



     

  

 

I o_SV3 tillates båtslipp og av- og påstigning av båttrafikk. 

 

2.4 Gang- og sykkelvei – SGS 

Gang- og sykkelvei skal opparbeides i henhold til plankart og tekniske planer. 

 

2.5 Parkeringsplasser - SPP 

SPP er privat parkeringsplass for småbåthavn VS. Det tillates inntil 60 parkeringsplasser. 

Det tillates båtopplag på parkeringsplassen. 

 

Det skal avsettes egen plass med tett dekke for oppsamling av avskrapet bunnstoff, samt 

tett dekke for oppsamling av spylevannn med sedimentasjonskammer, filtrering og 

oljeutskiller.  

 

 

3.    GRØNNSTRUKTUR 
 

3.1 Friområde - GF 

O_GF1, o_GF4, o_GF5 og o_GF9 er offentlige friområder. Disse kan tilrettelegges for 

allmenheten men enkel opparbeidelse. Arealene tillates ikke benyttet til rigg, 

anleggsområde eller bebygges. 

 

GF2, GF3, GF7, GF8 er private friområder. Det tillates ikke benyttet til rigg, anleggsområde 

eller bebygges. 

 

3.2 Turveg - GT 

Turveg GT er privat, men skal være tilgjengelige for allmennheten. Den skal opparbeides 

som adkomst til småbåthavn VS og -anlegget BBS1. 

 

 

4. BRUK AV VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 
 

4.1 Småbåthavn - VS 

Innenfor arealet VS tillates etablert flytebrygger og bølgedemper. Nødvendig forankring i 

sjøbunnen tillates. Fra flytebryggene tillates det etablert båtplasser med tilhørende 

utriggere/fortøyningsbommer.  

 

Det tillates etablering av inntil 200 båtplasser, og minimum 0,3 parkeringsplass pr. båtplass 

skal opparbeides i SPP.  

 

4.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag - VFV 

Det er tillatt med aktiviteter som er forenelig med formålet, samt båtadkomst til 

småbåtanlegg og andre bryggeanlegg. 

 

5.    REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

5.1 Rammetillatelse 

Før det kan gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeider, skal det foreligge:  

a. godkjente tekniske planer. 

 

5.2 Igangsettingstillatelse 

Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse og anleggsarbeider knyttet til SPP, VS 

og BBS1 skal:  



     

  

a. offentlig vei o_SV2 og gang- og sykkelvei o_SGS 1, o_SGS2 og o_SGS3 være 

ferdig opparbeidet i henhold til godkjente tekniske planer. 

 

5.3 Brukstillatelse 

Før det kan gis brukstillatelse til småbåthavn VS skal: 

a. småbåtanlegget BBS1 skal være ferdig opparbeidet. 

b. parkeringsplass SPP skal være ferdig opparbeidet. 

c. turvei GT være ferdig opparbeidet. 

  

 
 


	Tekniske planer skal også omfatte ras- og fallsikring. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar med til en hver tid gjeldende kommunale normaler.

