Revisjon kommuneplanens areadel 2018 - Byggegrense mot sjø og vassdrag
Siden planen ble vedtatt har det kommet inn flere innspill på byggegrense mot sjø og vassdrag satt i gjeldende kommuneplan. Disse er vurdert i
tabell 1. under. I den forbindelse har rådmannen i tillegg vurdert justeringer av byggegrensen etter prinsippet om at «Der det er naturlig buffer
(vei, fjellknaus o.l.) kan grense vurderes satt nærmere sjø» i tabell 2. Det er tatt kartutsnitt av alle områder. Der det er forslått endring av
byggegrense er også ny situasjon vist.
Det er oppdaget enkelte feil i gjeldende byggegrense. Disse er rettet opp og vist i tabell 2 og kartutsnitt under.
Følgende prinsipper for fastsetting av byggegrense mot sjø og vassdrag er lagt til grunn for vurderingene:







Eksisterende boder, naust, båthus, lysthus og lignende legges hovedsakelig foran (utenfor) byggegrensen
Der det er naturlig buffer (vei, fjellknaus o.l.) kan grense vurderes satt nærmere sjø • Der det er regulert inn byggegrense i
reguleringsplan brukes som hovedprinsipp denne.
Byggegrensen settes som hovedprinsipp 5 meter fra fasadelivet til eksisterende boliger og fritidsboliger mot vannet. Dersom
hovedbygningen ligger nærmere vannet enn 15 meter settes byggegrensen i fasadelivet.
Grensen skal trekkes lenger vekk fra vannet enn 15 m for bebyggelse og anlegg som grenser inn til særlig verdifull natur. Dette gjelder
også der kommunen fastsetter byggegrense for eldre reguleringsplaner og for fritidsbebyggelse i boligområder.
Det etableres en parallell linje mot vannet og eiendomsgrenser følges når man trekker byggegrensen opp og inn fra vannet.
Fritidsboliger beliggende innenfor 100-meterssonen skal i prinsipp behandles strengere enn boliger uavhengig av arealformål.
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Tabell 1 - Etter innspill
Nr
1

Sted - Gbnr /vei
Hummerveien 38
med tilgrensende
boliger

Hva
Ønsker at
byggegrensen
flyttes til
eiendomsgrense.

Vurdering
Rådmannen mener at etablert vei, gang- og
sykkelvei, samt grønnstruktur på begge sider
av vei sikrer avstand og ivaretar hensynet til
offentlig friareal i tilstrekkelig grad.

2

Husvikveien 37
A+B

Flytte
byggegrense i
henhold til
byggesak.

Det er gitt byggetillatelse i byggesak den
31.03.2017 sak 079/17.

3

Husvikveien 144
mf.

Ønsker at
byggegrensen
flyttes til
eiendomsgrense.

4

Karlsvikveien 7A
og 7B

4

Karlsvikveien

4

Karlsvikveien

5

Karlsvika

Flytte
byggegrense i
henhold til
byggesak.
Smett mellom
gbnr 137/29 og
133/26.
Smett mellom
gbnr 133/14 og
133/17
Kyststi

Mellom bebyggelse og grønnstruktur i avsatt i
kommuneplan er det anlagt vei til
boligtomtene. I og med Husvikkilen er lite
brukt som rekreasjonsområdet og det er
anlagt vei mellom bebyggelse og
grønnstrukturen har ikke rådmannen
merknader til at byggegrensen justeres.
Det ble gitt byggetillatelse før fastsetting av
byggegrense ble satt ihht. gjeldende
kommuneplan..

6

Strandveien 15a

Ønskes at

Anbefaling
Byggegrense justeres til
eiendomsgrense/formålsgrense med
bakgrunn i prinsippet:
«Der det er naturlig buffer (vei, fjellknaus o.l.)
kan grense vurderes satt nærmere sjø.»
Byggegrense mot sjø justeres i samsvar med
vedtak. Byggegrensen «etableres en parallell
linje mot vannet og eiendomsgrenser følges
når man trekker byggegrensen opp og inn fra
vannet.»
Byggegrense justeres med bakgrunn i
prinsippet:
Der det er naturlig buffer (vei, fjellknaus o.l.)
kan grense vurderes satt nærmere sjø.

Byggegrense mot sjø justeres i samsvar med
vedtak og settes i formålsgrense for 7 B og 5
meter fra fasadeliv for 7A.

I fradelingssaken for nevnte eiendommer ble
det lagt inn forutsetning om at det skal
opparbeides sti mellom eiendommene.
Det skal være et sti mellom eiendommene jf.
etablert eiendomsstruktur.

Det legges inn sti i samsvar med vedtak. Stien
skal etableres med 2 meters bredde (1 meter
på hver eiendom).
Legges inn sti som grønnstruktur mellom
eiendommene.

Ved revisjon av kommuneplanens areadel er
kyststien lagt inn i kartet. Den ble imidlertid
ikke lagt inn på alle steder. Bl.a. et område
ved Karlsvika.
Byggegrensen mot sjø er i gjeldene

Framtidig kyststi legges inn i kartet mellom
gbnr 137/58 til 133/2, satt som grønnstruktur.

Byggegrense justeres med bakgrunn i at

byggegrense
legges i
fasadeliv/terrasse
.
Forespørsel om
tomten kan
bygges i 1984.
Ikke gitt noen
endelig svar fra
kommunen.
Fradelt i 1957.

7

Gbnr 157/133

8

Gbnr 157/252

Fradelt eiendom
som ønskes
bebygget.

9

Sjustokk - Vear

Byggegrense
legges inn etter
grensejustering
Stokke –
Tønsberg.

10

Gbnr0150/0195
og 0150/0196

Legge inn et
området til
byggeformål
bolig.

kommuneplanen arealdel satt i fasadeliv og
ikke i terrasse. Det oppgis at innbygd terrasse
er etablert med oppholdsareal. Dette
samsvarer med kommunens arkiv.
Eiendommen ligger i et etablert boligområde
og grenser ikke til offentlig grønnstruktur.
Strandsonene er privatisert og lite tilgjengelig
for allmennheten med eksisterende
bolig- og eiendomsstruktur. Rådmannen anser
at en eventuell etablering av ny bolig ikke vil
påvirke kystlandskapet eller tilgangen til
strandsonen ytterligere enn det som er
dagens situasjon.
Eiendommen ligger i et etablert boligområde
og grenser ikke til offentlig grønnstruktur.
Strandsonene er privatisert og lite tilgjengelig
for allmennheten med eksisterende
bolig- og eiendomsstruktur. Rådmannen anser
at en eventuell etablering av ny bolig ikke vil
påvirke kystlandskapet eller tilgangen til
strandsonen ytterligere enn det som er
dagens situasjon.
Byggegrense mot sjø ble ikke lagt inn i
gammel kommuneplan for Stokke.
Byggegrense legges derfor inn ved denne
revisjonen.
I mange tilfeller er byggegrensen satt i
formålsgrensen mellom fritidsbebyggelse og
LNF med bakgrunn i at bebyggelsen ligger
mer enn 15 meter fra strandsonen.
Er ved en inkurie ikke inntatt som boligområde
i kommuneplan i tråd med vedtak i sak 133/3,
24.08.01.

innbygd terrasse er godkjent som
oppholdsareal og settes i fasadeliv terrasse.

Byggegrensen endres og settes likt som
boligeiendom i øst. Ny byggegrense vil ikke
umuliggjør framtidig etablering av kyststi.

Byggegrensen endres og settes i dagens
eiendomsgrensen. Ny byggegrense vil ikke
umuliggjør framtidig etablering av kyststi.

Byggegrensen settes etter kommunens
prinsipper for fastsetting av byggegrense mot
sjø.
Det legges opp til at ubebygde tomter kan
bebygges. Dette samsvarer med
kommuneplanens arealdel for Stokke.

Byggegrense er satt ihht. prinsippene.

11

Gbnr. 139/71

Justere
byggegrense slik
at anneks inngår.
Eier mener at
byggegrense sjø
er feil og at
grensen bør gå i
en rett linje fra
bolighus i nord og
rett sør forbi
anneks.

Byggegrensen er satt med utgangspunkt i
prinsippet: «Eksisterende boder, naust,
båthus, lysthus og lignende legges
hovedsakelig foran (utenfor) byggegrensen».
Under «lignende» legger rådmannen til grunn
at også anneks inngår. Rådmannen viser
forøvrig til eiendommens beliggenhet nær
offentlig grønnstruktur.

Eksisterende byggegrense videreføres med
bakgrunn i prinsippet:
«Eksisterende boder, naust, båthus, lysthus
og lignende legges hovedsakelig foran
(utenfor) byggegrensen».

Vurdering
Skallevoldveien ligger mellom
boligbebyggelse og grønnstruktur. Avstand er
imidlertid kort til offentlig grønnstruktur og
flytting av byggegrense til eiendomsgrense
kan påvirke opplevelsen av grøntområdet og
kystlandskapet negativt.
Området i øst er byggegrense satt med
utgangspunkt i tidligere plan som nå er
opphevet. Området i vest er området satt til 5
meter fra fasadeliv jf. prinsippene.

Anbefaling
Byggegrense forblir som i gjeldende
kommuneplan (2016-2026).

Tabell 2 – Andre
Nr
12

Sted - Gbnr /vei
Skallevoldveien
88/22

Hva
Vurderes etter
prinsippet om
«naturlig buffer»

13

Moloveien
Fra 139/47 –
139/18.

Vurderes etter
prinsippet om
«naturlig buffer»

14

Tareveien 87/194
og 87/195

Vurderes etter
prinsippet om
«naturlig buffer»

Rådmannen mener at etablert vei, gang- og
sykkelvei, parkeringsplass, samt grønnstruktur
på begge sider av vei sikrer avstand og
ivaretar hensynet til offentlig friareal i

Området i øst forblir byggegrensen som i
gjeldende kommuneplan (2016-2026) med
bakgrunn i at byggegrensen ble satt da
reguleringsplanen var gjeldende.
Byggegrense i vest justeres til formålsgrense
med bakgrunn i prinsippet:
«Der det er naturlig buffer (vei, fjellknaus o.l.)
kan grense vurderes satt nærmere sjø.»
Byggegrense justeres til formålsgrense med
bakgrunn i prinsippet:
«Der det er naturlig buffer (vei, fjellknaus o.l.)
kan grense vurderes satt nærmere sjø.»

15

Furustrand

Vurderes etter
prinsippet om
«naturlig buffer»

16

Rødsteinveien

Vurderes etter
prinsippet om
«naturlig buffer»

17

Korten 1012/6

18

Husøy 159/87

19

Hellodden
140/1226

Byggegrense går
ut i LNF
Vurderes etter
prinsippet om
«naturlig buffer»
Byggegrense går
ut i LNF.

tilstrekkelig grad.
Tareveien ligger mellom boligbebyggelse og
grønnstruktur. Avstand er imidlertid kort til
offentlig grønnstruktur og flytting av
byggegrense nærmere sjø kan påvirke
opplevelsen av grøntområdet og
kystlandskapet negativt.
Rødsteinveien ligger mellom boligbebyggelse
og grønnstruktur. Avstand er imidlertid kort til
offentlig grønnstruktur og flytting av
byggegrense nærmere sjø kan påvirke
opplevelsen av grøntområdet og
kystlandskapet negativt.
Byggegrense går ut i grøntområde satt i
kommuneplan.
Byggegrense mot sjø følger byggegrense i
reguleringsplan.
Byggegrense går ut i grøntområde satt i
kommuneplan.

Byggegrense forblir som gjeldende
kommuneplan (2016-2026).

Byggegrense forblir som gjeldende
kommuneplan (2016-2026), men det gjøres
en liten justering jf. prinsippet om at
byggegrensen følger eiendomsgrense «ut og
inn».
Byggegrensen justeres slik at den
sammenfaller med byggeformålet.
Byggegrense forblir som gjeldende
kommuneplan (2016-2026).
Byggegrensen justeres slik at den
sammenfaller med byggeformål.

Etter innspill
Alle områdene der byggegrensen mot sjø er vurdert er vist med egne kartutsnitt der gjeldende byggegrense mot sjø ligger inne. Der rådmannen
foreslår justering av byggegrensen er også kartutsnitt med den ny byggegrense vist.
1. Ringshaugstranda - Hummerveien 38.

Gjeldende plan

Rådmannens forslag

2. Husvikveien 37 A+B.

Gjeldende plan

Rådmannens forslag

3. Husvikveien 144.

Gjeldende plan

Rådmannens forslag

4. Karlsvikveien 7A og 7B.

Gjeldende plan

Rådmannens forslag

5. Karlsvika

Gjeldende plan

Rådmannens forslag

6. Strandveien 15a

Gjeldende plan

Rådmannens forslag

7. 157/133

Gjeldende plan

Rådmannens forslag

8. 157/252

Gjeldende plan

Rådmannens forslag

9. Sjustokk, Vear. Fra sør mot nord.

10. Gbnr 150/195 og 150/196

Gjeldende plan

Rådmannens forslag

11. Gbnr 139/71

Gjeldende plan

Andre
12. Skallevoldveien

Gjeldende plan

13. Moloveien

Gjeldende plan

Rådmannens forslag

14. Tareveien

Gjeldende plan

Rådmannens forslag

15. Furustrand

16. Rødsteinveien

Gjeldende plan

Gjeldende plan

17. Korten

Gjeldende plan

Rådmannens forslag

18. Husøy

Gjeldende plan

19. Hellodden

Gjeldende plan

Rådmannens forslag

