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Detaljregulering for Nordfjord: 
Planbestemmelser 

 

PlanID: 54432018002 

Vedtatt dato: 07.04.2022, sak 16/2022 

Dato for siste mindre endring: 

Saksnummer: 2020/731 

1. Planens hensikt 
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et mindre antall fritidsboliger, samt å gi berørte 
hjemmelshavere og næringsdrivende forutsigbare rammer for sin virksomhet. 

2. Fellesbestemmelser 
Alle fritidsboliger og næringsbygg skal tilknyttes kommunalt vann- og avløpsanlegg. Som alternativ til 
avløpsanlegg kan det tillates egen septikløsning. 

Laveste nivå for bygninger og fyllinger skal være 260 cm over NN2000. 

Dersom det kommer fram automatisk fredede kulturminner i forbindelse med anleggsarbeid eller 
annen virksomhet, skal arbeidet stanses og kulturminnemyndighetene varsles, jf. kulturminneloven § 
8.2. 

Byggegrenser mot veg framgår av plankartet. Byggegrenser mot sjø for arealformålene Molo, VS, 
BKB1 og BKB2 settes til formålsgrensen. 

3. Bestemmelser til arealformål 
3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 
Generelle bestemmelser 
Fasader skal kles med stående eller liggende panel. Taktekking skal utføres med materialer som har 
matt eller mørk virkning, og som gir en samlende og ensartet fjernvirkning. Fargevalg skal tilpasses 
omkringliggende bebyggelse. 

Fritidsbebyggelse, BFR1-BFR6 
Innenfor hver av områdene tillates bebyggelse i henhold til tabellen nedenfor. Nye fritidsboliger 
tillates ikke. Innenfor BFR1 tillates gjenoppføring av bygning som fritidsbolig på eiendommen 
14/1/23. 

Område Eksisterende bebyggelse 
BFR1 18 fritidsboliger 
BFR2 4 fritidsboliger 
BFR3 1 fritidsbolig 
BFR4 2 fritidsboliger 
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BFR5 1 fritidsbolig 
BFR6 6 fritidsboliger 

 

På alle tomter innenfor arealformålene BFR1-BFR6 er det tillatt med en fritidsbolig på maks. 100 kvm 
BYA. I tillegg er det tillatt inntil 2 uthus på til sammen 50 kvm BYA. Maksimalt areal for alle bygninger 
på hver tomt er 150 kvm. BYA, ikke inkludert parkeringsarealer. 

Fritidsbolig kan ha gesimshøyde på inntil 6 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

Tilleggsbygning kan ha gesimshøyde på inntil 2,5 meter og mønehøyde på inntil 4,0 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng. 

Bebyggelse med mer enn 15 kvm grunnflate skal ha saltak med takvinkel 20-40 grader. 

Eksisterende fritidsbebyggelse med avvikende gesims- eller mønehøyde, takvinkel og BYA kan 
gjenoppføres. 

Gjerder tillates oppført. Gjerder skal følge tomtegrensene. 

Kombinert nærings- og fritidsbebyggelse, BKB1 
Innenfor BKB1 kan det etableres næringsbebyggelse. Det kan tillates valmtak eller pulttak med 
maksimal gesimshøyde på 4,5 meter. 

Ny næringsbebyggelse skal etableres i tilknytning til arealformålet kjørevei. 

Eksisterende næringsbebyggelse med kaianlegg kan gjenoppføres. 

Innenfor arealformålet kan det etableres faste eller flytende kaianlegg. I tilknytning til kaianlegg kan 
det etableres naust med maksimalt BRA 40 kvm. Naust kan ha en mønehøyde på inntil 3 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng. Naust skal bygges med saltak med takvinkel 30-40 grader. Dersom 
flere naust samlokaliseres, skal de ha samme utforming. 

Det tillates ikke ny fritidsbebyggelse i BKB1. Eksisterende fritidsbebyggelse kan gjenoppføres. 

Kombinert nærings- og fritidsbebyggelse, BKB2 
Innenfor arealformålet tillates opprinnelige bygninger og øvrige anlegg som kan dokumenteres, 
gjenoppført eller restaurert. Eksisterende bygninger skal så langt mulig tilpasses opprinnelig 
utførelse. 

Forsamlingslokale for religionsutøvelse, BR 
1. Ved vedlikehold og utbedringer på eksisterende bebyggelse skal fasadeuttrykk og 

konstruksjon bevares. Fasadeelementer som vinduer, dører, listverk, taktekking, 
fasadekledning, overflatebehandling og eventuelt kaibord skal så langt som mulig bevares i 
sin opprinnelige tilstand. Ved nødvendig utskifting skal samme type materiale som originalt 
benyttes.  

2. Dersom bebyggelse innenfor arealformålet ved brann eller annen uopprettelig skade må 
erstattes av nybygg tillates det oppført bebyggelse med samme dimensjoner, høyde og 
formuttrykk som den bygning som erstattes.  

3. Alle søknadspliktige tiltak skal forelegges regional kulturminneforvaltning til uttalelse før det 
fattes vedtak. 

4. I tilknytning til alle søknadspliktige tiltak skal det utarbeides dokumentasjon (i form av 
perspektivtegninger eller fotomontasje) som på en god og oversiktlig måte visualiserer nye 
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bygninger og bygningsdeler innpasset i eksisterende bygningsmiljø. Situasjon før og etter skal 
dokumenteres. 

Næring, BN 
Innenfor arealformålet er det tillatt med et næringsbygg med maksimalt 490 kvm BYA. 
Næringsbygget skal ha saltak med takvinkel 20-30 grader. Maksimal gesimshøyde er 4,5 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng. 

Innenfor arealformålet kan det i tillegg etableres anlegg med servicebygg for parkering, og 
tømmeanlegg for bobiler. Til anlegget kan det oppføres en bygning med maksimalt 100 kvm BYA. 
Bygget skal ha saltak med takvinkel 20-30 grader. Maksimal gesimshøyde er 4,5 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng. Servicebygget skal ikke plasseres nærmere enn 60 meter fra 
nærmeste fasade på Syltefjord kapell. 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 nr. 2) 
Molo 
Innenfor arealformålet kan det tillates etablering av flytebrygger. 

 

3.3 Landbruks- natur og friluftsformål samt reindrift, spredt fritidsbebyggelse og 
naturformål (§12-5 nr. 5) 

LSF 
Innenfor arealformålet kan det tillates oppført inntil seks fritidsboliger på maks. 150 kvm BYA. I 
tillegg tillates oppført inntil 2 uthus på til sammen 50 kvm BYA. Maksimalt areal for alle bygninger på 
hver tomt er 200 kvm. BYA, ikke inkludert parkeringsarealer. 

Fritidsboliger skal ha saltak med vinkel 20-30 grader, og en gesimshøyde på maks. 3 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates også pulttak med vinkel 15-20 grader med en 
gesimshøyde på maks. 4,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Uthus skal ha samme takform 
som hovedbygningen. Det stilles ikke krav til takform på uthus under 15 kvm. 

Byggetillatelse skal ikke gis før kommunen har vurdert at eksisterende vannforsyning, eventuelt 
vann- og avløpsnett, har kapasitet til å forsyne nye fritidsboliger innenfor arealformålet. 

3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§12-5 nr. 6) 
Generelle bestemmelser 
Før mudring eller utfylling skal eventuell forurensing av sjøbunnen undersøkes og kartlegges. 

Småbåthavn – VS 
Innenfor arealformålet kan det tillates utplassering av flytebrygger. Videre kan det etableres 
båtopptrekk, parkeringsarealer og samlingsplass med gapahuk, bålplass, benker og bord. 

Havneområde i sjø – VHS 
Innenfor arealformålet kan det tillates anlegg for fortøyning, lasting og lossing i tilknytning til 
områdets bruk til havneformål. 

Ferdsel – VFE 
Innenfor arealformålet tillates ikke faste eller midlertidige anlegg som kan hindre ferdsel med fartøy. 
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3.5 Hensynssoner 
Hensynssone bevaring kulturmiljø: H570_1 Syltefjord kapell. Det tillates ikke terrenginngrep 
eller byggearbeider uten samtykke fra regional kulturminnemyndighet. 

Båndlegging etter lov om kulturminner: H730_1 – H730_2: Automatisk fredet kulturminne, vist 
gjennom hensynssone H730 – båndlagt etter kulturminneloven. Det er ikke tillatt å sette i gang 
tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen 
måte utilbørlig skjemme de automatisk fredete kulturminnene eller framkalle fare for at dette 
kan skje. 

Hensynssone kantvegetasjon vassdrag: H560_1 og H560_2 Nordfjordelva.  H560_3 og H560_4 
bekk fra Myrvatnet: Det tillates ikke terrenginngrep eller byggearbeider i hensynssonen. 

Hensynssone H370_ høyspentlinje. Tiltak som er i strid med hensynssonen er ikke tillatt. 

Hensynssone H310_1 utløpsområde for skred. Før tiltak tillates skal det gjennomføres en 
skredfaglig vurdering. 

 

 

 

 

 


	1. Planens hensikt
	2. Fellesbestemmelser
	3. Bestemmelser til arealformål
	3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
	Generelle bestemmelser
	Fritidsbebyggelse, BFR1-BFR6
	Kombinert nærings- og fritidsbebyggelse, BKB1
	Kombinert nærings- og fritidsbebyggelse, BKB2
	Forsamlingslokale for religionsutøvelse, BR
	Næring, BN

	3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§12-5 nr. 2)
	Molo

	3.3 Landbruks- natur og friluftsformål samt reindrift, spredt fritidsbebyggelse og naturformål (§12-5 nr. 5)
	LSF

	3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§12-5 nr. 6)
	Generelle bestemmelser
	Småbåthavn – VS
	Havneområde i sjø – VHS
	Ferdsel – VFE

	3.5 Hensynssoner


