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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL  

Reguleringsplan for Sandtangen  

1. PLANENS HENSIKT 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av nytt byggeområde med båthaller 
og justering av småbåthavnens lokalisering samt oppgradering av gammel plan. Det aktuelle 
reguleringsområdet omfatter et areal på til sammen ca. 139 daa.  

2. REKKEFØLGEKRAV/VILKÅR FOR GJENNOMFØRING 

2.1        Terrenginngrep i felt BN 
Før det gis tillatelse til utsprengning av nytt byggeområde (felt BN) skal det utarbeides søknad med 

tilhørende prosjektering og beskrivelse (driftsplan) som dokumenterer sikker trafikkavvikling og 

stabilitet av fylkesvei 351 under og etter at anleggsarbeidene er ferdig. Krav knyttet til anleggsstøy 

skal innarbeides i driftsplanen. Søknaden skal godkjennes av kommunen og fylkeskommunen som 

vegmyndighet. Anleggsarbeidet med sprengning og bort transport skal skje i tidsrommet fra 01.10 til 

01.04. 

2.2      Utfylling i sjø 

Før det gis igangsettingstillatelse til utfylling i sjø ved båthavna, skal det foreligge godkjenning fra 

Havnevesenet og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. 

 

2.2.3   Bestemmelsesområde #1-3 (kulturminne) 

Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte 
automatisk fredete kulturminner id 267996, 267997 og 268000 som er markert som 
bestemmelsesområde nr.1, 2 og 3 i plankart. Det skal tas kontakt med Vestfold og Telemark 
fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at omfanget av den arkeologiske 
granskningen kan fastsettes. 
 
2.2.4    Utbedring av kryss FV351 
Krysset må være utbedret i tråd med byggeplan (c-tegning) for første ferdigattest innenfor 
planområdet gis. Byggeplan (c-tegning) for nytt kryss må godkjennes av Vestfold og Telemark 
fylkeskommune før krysset utbedres.  
 
2.4      Støyvurderinger 
Støyfaglige vurderinger skal være i henhold til nasjonale retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanleggingen, T-1442.  
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2.5 Geotekniske vurderinger 
Det skal være gjennomført geoteknisk vurdering/prosjektering som redegjør for 
fundamenteringsløsninger og sikringstiltak ved utfylling i sjø og i forbindelse med terrenginngrep i 
område for ny næringsbebyggelse (felt BN).  
 
2.6 Energikilder 
Muligheter for etablering av alternative energikilder skal utredes, særlig med hensyn til 
solceller/solfangere. Utredningen skal synliggjøre eventuell miljøgevinst. 
 
2.7 Teknisk plan 
Før rammetillatelse til tiltak skal det utarbeides teknisk plan som omfatter forhold til 
overvannshåndtering, vann- og avløpsløsninger og slukkevann.  
 
2.8 Universell utforming og allmenn tilgjengelighet  
Hensynet til allmenn tilgjengelighet og universell utforming må vektlegges ved videre utvikling av 
området. 

3. Reguleringsformål 

3.1 Bebyggelse og anlegg  
3.1.1 Næringsbebyggelse BN 
a) Området kan nyttes til næringsvirksomhet, båtopplag innendørs og utendørs. Maksimalt 40% BYA.  
 
b) Hver av båthallene kan føres opp med maksimalt BYA på 1200 m2 og maksimal gesimshøyde og  

mønehøyde på hhv. 13,5 m og 15,0 m over ferdig planert terreng.  

 

c) Over byggeområdet er byggegrensen redusert til 20 m som vist på kartet.  
 
d) Området består i stor grad av fjell som kan skytes ut og planeres til kote 13.  
 
Anleggsarbeidet med sprengning og bort transport skal skje i tidsrommet  
fra 01.10 til 01.04, jfr. pkt. 2.2.1. 
 

3.1.2 Næring/kontor/parkering BKB 

a) Området kan nyttes til næringsvirksomhet knyttet til båtopplag, båtproduksjon, verksted, kontor 
og parkering. Maksimalt 40% BYA.  

 

b) Forretningsvirksomhet som er direkte knyttet til reguleringsformålene og som utgjør en del av den 
samlede virksomheten, kan tillates.  

 

c) Byggegrense. Der hvor byggegrensen ikke er inntegnet på plankartet, går byggegrensen i 
bryggekant/vannkant  

 

d) Parkering knyttet til virksomheten tillates innenfor området. Parkering for båthavna 
dimensjoneres med 0,5 parkeringsplass pr. båtplass.  

 

e) Det kan anlegges mindre grønne parkområder for å myke opp næringsområdet. 
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f) I området tillates ikke bedrifter eller virksomhet som etter kommunens skjønn, ved trafikk, støy 
eller utslipp, vil være til ulempe for omkringliggende bebyggelse og miljø.  

 

g) Området er bebygget med den opprinnelige sagbygningen, som inneholder verksteder og 
spiserom, samt haller A, B, C, D, G og H.  

 

h) I tillegg har anlegget en «energisentral» som sørger for oppvarming og distribusjon av 
varmtvannet fra varmepumpesystemet til de forskjellige hallene, samt en beredskaps bod med bl.a. 
brannpumpe med utstyr.  
 

i) I området kan føres opp følgende nye bygg og installasjoner:  
 
1. Nye haller E og F, kan hver føres opp med maksimalt BYA på 1200m2 og maksimal gesimshøyde og 
mønehøyde på hhv. 13,5 m og 15,0 m over ferdig planert terreng.  

 

2. Nytt administrasjonsbygg med takoverbygg for skjerming av beredskapsbåt som vist i planen, inntil 
300 m2 BYA. Maksimal gesimshøyde på 9 m over ferdig planert terreng. Bygningen kan også 
inneholde en salgs- og kioskavdeling.  

 

3. Miljøstasjon med maksimalt BYA på 90 m2. 

 

4. Sanitærbygg BYA på 100m2.  

 

5. Uterack (båtstativ, lagrer 3 båter i høyden) BYA 130 m2 og høyde 7,5 m.  

 

6. I tilknytning til næringsområdet kan det anlegges brygger som vist på planen.  
 
7. Ny vaskeplatting for spyling ved båtopptak. 

  

8. Ny utkjøringsrampe sjø.  

 

9. Det skal etableres godkjente avløpsløsninger for eksisterende og ny bebyggelse og nye anlegg i 
området ved videre utbygging.  

 

10. I området kan det foretas utgraving og sprengning for plassering av bygningene som vist i planen.  

 

11. Utfylling i sjøen med stein fra området med strandlinje som vist på kartet. Sprenging og utfylling i 
sjø skal foregå i tidsrommet fra 01.10 til 01.04.  

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
3.2.1 Kjørevei 
Omfatter eksisterende FV 351. 
 
3.2.2 Annen veggrunn – grøntareal 
Omfatter FV 351 's tilstøtende areal innenfor fylkeskommunens grunn og privat areal som ligger 
nærmere enn 6 m fra kjørevei. Området kan benyttes til utvidelse av veien evt. anleggelse av gang- 
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og sykkelveg. Det kan oppførers henvisningsskilt til bedriften i krysset mellom fylkesveien og 
bedriftsveien. 
 
3.2.3 Veg i næringsområde og felles veg 
Det er regulert inn interne veger for bedriften frem til og mellom byggeområdene og 
parkeringsplasser. Veg SKV4 kan ombygges til bredde 10 m og stigning 1:12. Fra avkjørsel FV 351 og 
frem til bedriftsporten, er veien felles for Sandtangen Eiendom AS og gnr. 77 bnr. 1. 
 
3.2.4 Parkeringsplass 
Parkeringsplasser skal opparbeides for brukere av Småbåthavnen. (Disse kommer i tillegg til 
sommerparkeringsplasser ved bryggene i småbåthavna.) Parkering for båthavna dimensjoneres med 
0,5 parkeringsplass pr. båtplass. 

3.3 Grønnstruktur 
3.3.1 Vegetasjonsskjerm 
Arealet mellom nytt byggeområde og Eidskilen er regulert til skjermvegetasjon for å dempe innsynet 
til bygeområdet fra nord og øst. Hogstmoden skog skal tas ut som plukkhogst og erstattes med ny.  
Arealet mellom fylkesveien og hovedanlegget er regulert til skjermvegetasjon for at røttene skal 
redusere vannerosjonen i skråningen. 
 
3.3.2 Park 

Innenfor byggeområdet er det regulert inn to områder til park. 

3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
3.4.1 Småbåthavn 
a. Omfatter sjøområdet for småbåthavn- anlegget og tilstøtende område med servicebrygger for 
bedriften.  
 
b. Det kan anlegges servicebrygger i tilknytning til næringsområdet og som vist i planen.  
 
c. Det kan anlegges småbåthavn med inntil 220 plasser for utleie og som vist i planen. 
 
d. Bryggeanlegget ferdigstilles med installasjon av trekkerør slik at når strømtilførsel er utbedret skal 
legges til rette for ladepunkter for bil, båt og sykler. 

 
3.4.2 Friluftsområde i sjø 
Området skal kunne benyttes til tradisjonell ferdsel og friluftsaktiviteter knyttet til sjøen. 

4 Hensynssoner 
4.1 Sikringssone – Frisikt (H140) 
Eksisterende avkjørsel fra fylkesveien skal utformes med frisiktsoner på 6x140 m til begge  
sider, og uten sikthindringer på over 0,5 m over tilstøtende veiers veibanenivå. 

 
4.2 Faresone - Flomfare (H320) 
Alle nye bygningskonstruksjoner, tekniske installasjoner etc., som ikke tåler å settes under  
vann, skal bygges på kote +2,5 eller høyere. 
 


