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Hoveddokument med forslag til bestemmelser og retningslinjer – 

kommuneplanens arealdel - Holmestrand kommune 

Hoveddokumentet inneholder i tillegg følgende bestemmelser og retningslinjer 
 
A.   Holmestrand kommune 2015 – 2020 - Bestemmelser og retningslinjer videreføres   side 16                                                           

 
B.   HOLMESTRAND KOMMUNE (Bestemmelser og retningslinjer fra tidligere Hof kommune)   
       Videreføres            side 24 

 
C.   HOLMESTRAND KOMMUNE (Bestemmelser og retningslinjer fra tidligere Sande kommune)   

       Videreføres            side 28 

 

Hoveddokumentet for Holmestrand kommune - innhold 

Utfyllende bestemmelser § er juridisk bindende og rammet inn. Retningslinjer er punkter/ i 

kursiv 

 

De utfyllende bestemmelsene og retningslinjer består av følgende hoveddeler: 

 Del 1 Generelle bestemmelser og retningslinjer (gjelder for hele planområdet 

uavhengig av arealbruksformål) 

 Del 2 Bestemmelser og retningslinjer til arealbruksformålene (gjelder nærmere angitte 

arealbruksformål)  

 

I tillegg: særskilte bestemmelser/ retningslinjer som skal videreføres for de gamle 

kommunene (foreligger som egne dokumenter). 

 

 

DDEL 1 Generelle bestemmelser og retningslinjer 1 Generellr 
De generelle bestemmelser gjelder for hele planområdet. 

 

Plankrav 

§ 1. Krav til utarbeidelse av reguleringsplan 

Innenfor nye og eksisterende områder avsatt til bebyggelse og anlegg eller råstoffutvinning 

skal søknadspliktige arbeid og tiltak som nevnt i PBL § 20-1, eller fradeling til slike formål 

ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan. Plankravet gjelder ikke tiltak som 

nevnt i § 20-2 i PBL eller tiltak som faller inn under utfyllende bestemmelse §2. 

Kommunedelplan for Holmestrand sentrum, vedtatte fortettingstrategier samt områdeplan 

for Sande sentrum gjelder fortsatt.  

 
 

§ 2. Fortetting unntatt plankrav 
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Fradeling av enkelttomt til en enebolig eller en tomannsbolig innenfor uregulert nåværende 

byggeområde kan tillates uten reguleringsplan dersom; 

- Delingssøknaden kombineres med en rammesøknad om framtidig bebyggelse. 

- Tomt for enebolig er minimum 600 m2 

- Tomt for tomannsbolig er minimum 1000 m2  

- Tomtebredde er >15 m og dybde på hagesiden >8m. 

- Utnyttingsgrad maks. %BYA=30. 

 

Kravet om samtidig dele- og rammesøknad er av hensyn til berørte parters forutsigbarhet og 

en forsvarlig og effektiv saksbehandling. Stedlig tilpasning og estetiske hensyn skal 

tillegges avgjørende vekt, jfr. § 10. Ved ønske om takform, byggehøyde, materialbruk eller 

terrenginngrep som bryter vesentlig med omgivelsene, skal det avholdes 

forhåndskonferanse for bl.a. å avklare forholdet til § 10 og krav til visualisering av tiltaket i 

forbindelse med evt. søknad. 

 

3. Vannbåren varme/energi 

Følgende retningslinje gjelder: 

Ved planlegging etter loven skal muligheten for tilknytting til vannbåren varme vurderes. Ved 

feltutbygging som samlet utgjør 10 boenheter eller mer, samt ved yrkesbygg over 500 m2 bør 

det legges til rette for vannbåren varme. 

Kommunens til enhver tid vedtatte klima- og energiplan skal legges til grunn for 

energispørsmål etter Plan- og bygningsloven. 

 

§ 4. Byggegrense mot landbruksarealer 

I byggeområder som grenser mot LNF-områder skal det avsettes nødvendige arealer til 

skjerming for bolig- uteoppholds- og landbruksinteresser. Arealene skal også fungere som 

et viktig grunnlag for naturmangfoldet. Begrepet landbruksarealer omfatter i denne 

sammenheng dyrka mark, dyrkbar mark og skogsmark.  

 

Byggegrense mot dyrka og dyrkbar mark skal være minimum 30 meter med unntak for 

landbruksbygg, mindre tilbygg på eksisterende boligbebyggelse og annen bebyggelse uten 

rom for varig opphold (f.eks bod, garasje). 

 

Byggegrense mot skogsmark skal være minimum 20 meter med unntak for landbruksbygg. 

 

Ved fortetting innenfor eksisterende boligområder skal byggegrense mot landbruksarealer 

være minimum 15 meter.  

 

Byggegrense mot gårdstun og driftsbygninger skal være minimum 100 meter. Topografiske 

forhold kan unntaksvis åpne for kortere avstand.   

 

Nye tomtegrenser skal ikke settes nærmere dyrka mark / dyrkbar mark enn 5 meter. 

 

§ 5.  Høyspent 

Det kan ikke oppføres nye boliger, institusjoner skoler, barnehager, arbeids- eller 

publikumsbygg i områder som overskrider de til enhver tids anbefalinger fra Direktoratet 

for strålevern og atomsikkerhet. Magnetfeltets maksimale utbredelse over året skal legges 

til grunn når sonen beregnes. 
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§ 6.  Byggeforbud langs vassdrag 

Både i byggeområder og LNF-områder skal det sikres et naturlig vegetasjonsbelte langs 

vassdrag for å motvirke erosjon og avrenning. Vegetasjonsbeltet har også som formål å 

fungere som et viktig grunnlag for naturmangfoldet og kunne benyttes til allment friluftsliv. 

Med vassdrag menes vann, elv og bekk.  

 

Vann: Dersom ikke annet følger av reguleringsplan, er ethvert søknadspliktig tiltak forbudt 

nærmere enn 100 meter fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig 

flomvannstand, eller inntil grense hovedvei når avstanden mellom vann og vei er mindre 

enn 100 meter.     

 

Elver: Det fastsettes en generell byggegrense på 50 meter fra strandlinjen til Lianelva, 

Kopstadelva, Sandeelva/Bremsa, Vesleelva (opp til Bonden), Hillestadelva, 

Bringakerbekken, Mofjellbekken, Løvaldbekken samt Bergantjern og Holtantjern eller 

inntil grense hovedvei når avstanden mellom elv og vei er mindre enn 50 meter.    

 

Bekker: For øvrige elver/ bekker med årssikker vannføring fastsettes byggegrensen til 20 

meter eller inntil grense hovedvei når avstanden mellom elv/bekk og vei er mindre enn 20 

meter.    

 

Innenfor byggegrensen langs vassdrag kan nødvendig infrastruktur, landbrukstiltak eller 

tiltak som på annen måte står i sammenheng med vassdraget tillates. 

 

 
6.1 Retningslinje- Kantvegetasjon langs vassdrag 

Følgende retningslinje gjelder: Kantvegetasjon langs vassdrag bør ikke fjernes i en bredde på 3 m målt fra 

strandlinjen på hver side av vassdraget. Vanlig vedlikehold av åkerkanter og veikanter kan aksepteres. 

 

§ 7. Rekkefølgekrav 

Innenfor eksisterende og planlagte områder avsatt til bebyggelse og anlegg, kan utbygging 

ikke finne sted før følgende forhold er tilfredsstillende hensyntatt og etablert: 

- Barnehage og skoletilbud 

- Kommunaltekniske anlegg jfr. PBL § 18-1 

- Elektrisitetsforsyning 

- Uteoppholdsarealer 

- Tilgang til lekeplasser dokumentert 

- Parkeringsplasser 

- Sykkelparkering 

- Forbindelse til eksisterende eller planlagt gang- og sykkelveinett 

- Trafikksikker adkomst alle, også for bevegelseshemmede og kjørende 

- Tilfredsstillende kapasitet på vegnettet avklart 

- Risiko og sårbarhetsanalyse jfr. PBL § 4-3 

- Eventuelle pålagte støydempende tiltak er gjennomført 

 

§ 8. Grunnstabilitet og skredfare  

Nye tiltak skal ikke oppføres i områder som er skredutsatt eller på annen måte består av 

ustabil grunn. Det stilles krav til geoteknisk vurdering og prosjektering i tråd med 

kommunens retningslinjer. 
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8.1 Retningslinje: Vurderingen av hvorvidt området er skredutsatt skal omfatte muligheten for at området kan 

inngå i skred utløst i naboarealene. All utbygging under marin grense skal vurderes i forhold til kvikkleire. 

Registreringer publisert på skrednett.no, nve.no og andre tilgjengelige forum skal undersøkes. Der skredutsatte 

områder skal sikres må den geotekniske vurderingen også besvare hvorvidt tiltaket kan gjennomføres på en 

forsvarlig måte ved hjelp av konkret angitte avbøtende tiltak.  

§ 9. Utbyggingsavtale 

Det kan inngås utbyggingsavtale som grunnlag for utbygging. 

Utbyggingsavtale kan omfatte eksempelvis rekkefølgekrav for opparbeiding eller 

oppgradering av infrastruktur herunder teknisk infrastruktur, grønnstruktur, felles byrom, 

gangveier, turveier mv. 

 

 

§ 10. Infrastruktur  

 

§ 10.1 Vann- og avløp 

All bebyggelse, inkludert fritidsbebyggelsen, har krav om tilknytning til offentlig vann og 

offentlig avløpsnett.  

 

Kommunens til enhver tids gjeldende VA-norm skal legges til grunn for prosjektering av 

vann- og avløpsanlegg. For bebyggelse i områder hvor det ikke er og ikke vil bli etablert 

offentlig avløp kan kommunen godkjenne løsninger uten tilknytning til offentlige ledninger.  

 

For fritidsbebyggelse med vann til vegg kan kommunen tillate løsning uten tilknytting til 

offentlig avløpsledning. I områder hvor det er eller vil bli etablert offentlige ledninger, vil 

det ikke bli gitt utslippstillatelser eller tillatt etablert private vannforsyningsanlegg. 

 

§ 10.2 Vei 

Kommunens gjeldende veinorm skal legges til grunn ved planlegging av kommunale og 

private veianlegg. 

 

§ 10.3 Gravetiltak 

Alle gravetiltak skal meldes til kommunen før tiltak/graving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11. Byggegrense langs veg – avkjørsler til veg  

 

§ 11.1 Kommunale veger 

Byggegrense mot kommunal veg er 15 m fra vegens senterlinje. 

 

Mindre bygninger/byggverk med bebygd areal inntil 50 m2, med maksimal mønehøyde 4 m 

og maksimal gesims 3 m, og som ikke brukes til beboelse, kan tillates plassert i en avstand 

av minimum 2 meter fra eiendomsgrense mot veg. Plasseres garasjen med porten vinkelrett 

eller skrått mot veg, er kravet minimum 5 meter fra eiendomsgrense mot veg. 

 

§ 11.2 Fylkesveier 

Søknad om avkjørsel til fylkesveg og dispensasjon fra byggegrenser mot fylkesveg 

behandles etter Vegloven (Vestfold og Telemark fylkeskommune er vedtaksmyndighet). 

 

§ 11.3 Europaveg/E18 
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Byggegrense mot E18 er 50 meter målt fra senter av nærmeste kjørebane (kjøreretningen) 

og fra senter av av- og påkjøringsramper. 

 

§ 12. Garasjer 

Garasjer med mønehøyde over 5,0 meter tillates ikke.  

 

§ 13. Krav til uteoppholdsareal 

Minste tillatte uteoppholdsareal (MUA) pr boenhet er 80 m2. Arealer brattere enn 1:3 

medregnes ikke. Arealet kan knyttes til hver enkelt boenhet som privat uteoppholdsareal 

eller være felles for flere boenheter i umiddelbar nærhet til boligene. Alle boenheter skal ha 

tilgang på et sammenhengende privat uteoppholdsareal på minimum 10m2. For eneboliger, 

tomannsboliger, rekkehus og lignende boligtyper bør avstanden mellom bygningens fasade 

og tomtegrensen på hagesiden være minimum 8 m. 

 

§ 14. Krav til antall parkeringsplasser 

Ved boligutbygging avsettes det 2 parkeringsplasser på 18m2 pr boenhet over 90 m2, og 1,5 

parkeringsplass pr boenhet under 90 m2 BRA. I de sentrumsnære boligområdene reduseres 

dette kravet til 1,5 parkeringsplasser for boliger over 90 m2 og 1 parkeringsplass for boliger 

under 90 m2 BRA. Kommunen kan i spesielle tilfeller kreve flere eller færre 

parkeringsplasser enn det som er oppgitt. Arealer til gjestparkering avklares ved regulering 

eller i byggesak. 

 

§ 15. Sykkelparkering 

For nye boligbygg skal det avsettes arealer for minimum 2 sykkelplasser pr. boenhet. Større 

sykkelparkeringer skal være et klart definert areal som er lett tilgjengelig fra byggets 

inngangsparti. 
 

 

§ 16.  Landskap og estetikk 

Nye bygninger og anlegg, samt endring av eksisterende, skal utformes i samspill med 

omgivelsenes karakter, naturgitte forhold og de bygde omgivelsene. Bebyggelsen skal 

tilpasse seg landskapet eller bidra til å fremheve eksisterende landskapskvaliteter. 

 

§ 16.1 Byggeskikk  

Ved oppføring av ny bebyggelse eller endring av eksisterende skal annen eksisterende be-

byggelse, det stedlige byggemønster, den opprinnelige landskapssilhuetten, terrenget og 

vegetasjonen bevares. Eiendommen og landskapets eksponeringsgrad skal vektlegges. 

Betydelige terrenginngrep i form av fyllinger, skjæringer og unødvendige støttemurer 

tillates ikke i forbindelse med vanlig boligbebyggelse. Høy kvalitet skal etterstrebes. 

 

§ 16.2 Byggeskikk og miljøkvaliteter 

Utvendig lagring og midlertidige tiltak tillates ikke i friområdene. I øvrige byggeområder 

kan utvendig lagring eller oppføring av midlertidige og flyttbare konstruksjoner og anlegg 

kun tillates dersom det ikke er til vesentlig sjenanse eller i strid med annet regelverk. I 

LNF-områdene forutsettes i tillegg at tiltakene er knyttet til nødvendig 

landbruksvirksomhet eller mindre tilleggsnæringer. 
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§ 17. Kulturminner 

Forholdet til automatisk fredete kulturminner/fornminner skal avklares.  

Kml §3  følges opp i planarbeid og i byggetiltak, også der det tidligere ikke er gjort funn. 

Undersøkelsesplikten kml § 9 gjelder. Gjelder også maritime kulturminner eldre enn 100 år. 

 

I medhold av pbl §11-9 nr.7, utredningskrav, skal det tas hensyn til verneverdige 

kulturminner som eksisterende bygninger og kulturmiljøer. Det er kommunen/og eller 

fylkeskommunen som avgjør om hvorvidt et kulturminne/kulturmiljø har verneverdi 

dersom det ikke er fredet etter kulturminneloven. Verneverdien til andre nyere tids 

kulturminner som  veier, alléer, hustufter, røyser, steingjerder, krigsminner, forsvarsanlegg 

med mer skal avklares. Kommunens kulturminneplan skal være en del av 

vurderingsgrunnlaget ved offentlig og privat reguleringsarbeid og ved behandling av 

byggesaker.  

 

Ved  tilbygg til eller endring av verneverdige bygg eller ved tiltak i nærheten av 

verneverdige bygg skal dette skje på en slik måte at bygningens verneverdi ikke forringes. 

Tiltak i nærheten av bygninger fredet etter kulturminneloven vil kun tillates når tiltaket er 

tilpasset den fredete bygningen og det tilliggende miljøet. 

 

Ved søknad om tiltak som vurderes å kunne komme i konflikt med verneverdige 

kulturminner eller kulturmiljø skal det redegjøres for dagens situasjon og virkningen av 

planlagte tiltak.  
 

§ 18. Stormflo og økt havnivå 

Ved nybygg skal stormflo og bølgepåslag beregnes i hvert enkelt tilfelle. 

Det skal redegjøres for risiko vedrørende flom. 

Ny bebyggelse må ikke anlegges i flomvei. 
 
18.1 Retningslinje: Ved tiltak med kjeller skal gulvnivå i kjeller, garasjeanlegg, o.l. ligge over kotehøyde 2,8 

meter. (høydereferanse NN2000). 

 

§ 19. Gjenbruk av matjord 

Det skal utarbeides en matjordsplan i plansaker. Matjordsplanen skal godkjennes i den 

enkelte byggesak. 
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§ 20. Funksjonskrav til lekeplasser 

For boliger stilles det krav til egnede arealer for lek, uteopphold og fritidsaktiviteter. Disse 

arealene skal prioriteres i planleggingen og sikres før annen prosjektering.  

 

Alle boenheter skal ha tilgang til følgende typer lekeområder og tilfredsstille kravene som 

fremgår av tabellen nedenunder: 

 

 

 
20.1 Felles retningslinjer, lekeplasser: 

For egnede arealer gjelder følgende funksjonskriterier:  

Arealene skal avsettes på bakkenivå. Det stilles krav til en kvalitet på beliggenhet, topografi, solforhold og 

utforming som gir størst mulig bruksverdi for alle brukergrupper og formål både sommer og vinter. Arealene 

skal tilpasses brukerne. Hellende terreng og akebakker skal ikke inngå/regnes med som del av lekearealet, men 

kan komme i tillegg. Innenfor et utbyggingsområde skal utearealene etableres der solforholdene er best. 

Minimumskravet er at det skal være sol på 50% av arealet kl. 15.00 ved jevndøgn. Lekeområdene skal ha 

trafikksikker adkomst og være skjermet mot forurensning, trafikkfare, støy, ulyk-ker og annen helsefare. 

Maksimal støybelastning skal ikke overskride 55LdB. Der det ikke finnes naturlig skjerming, skal lekeplassene 

ha vegetasjonsfelt eller bygde konstruksjoner for å skape lune og behagelige områder. Området bør være 

skjermet mot sjenerende vind og snødrev. Se Byggforskserien 381.301 – Lekeplasser for nærmere informasjon.  

Nærlekeplasser skal som et minimum utstyres med sandkasse, benk og noe fast dekke og ellers være utstyrt slik 

at de stimulerer til barnas fysiske utfoldelse og fantasi.  

På kvartals- og områdelekeplasser skal mest mulig av natur bevares, eksempelvis eksisterende bunnvegetasjon, 

store steiner, og trær som er egnet til å klatre i. Kvartalslekeplassene bør utstyres slik at det for eksempel gis 

muligheter for aktiviteter som ballek, sykling, skating, paradis- og tauhopping og eventuelt aking og skiløping 

om vinteren. 

 

Områdelekeplassene bør gi plass for særlig plasskrevende aktiviteter som ballspill, skøyter, byggelek og skating 

– minst halvparten av arealet bør ha en jevn, hard flate for sykling, ballspill og annet. Om nødvendig må 

verdifulle naturelementer gjerdes inn for å hindre skadelig kjøring, graving og lagring under anleggsperioden. 
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§ 21. Plassering av mobilmaster/-sendere 

Det er ikke tillatt å oppføre mobilmaster eller basestasjoner slik at grenseverdier gjort 

gjeldende av Statens strålevern overskrides i områder der mennesker kan forventes å 

oppholde seg til daglig. Plassering i nærheten av skoler, barnehager eller i områder avsatt 

eller brukt til lek skal søkes unngått selv om anbefalte grenseverdier ikke overskrides. 

Kommunen kan kreve at master og sendere plasseres samlet. 

 

 

§ 22. Stier og gangforbindelser 

Stinettet er en del av et godt kommunikasjonssystem og må ivaretas og videreutvikles. Ved 

planlegging etter loven skal hensynet til eksisterende gangforbindelser, stier og snarveier 

ivaretas. Tilgjengeligheten til viktige friluftsområder og lekeplasser skal ivaretas. Ved tiltak 

som berører gang- og sykkelveier skal trafikksikkerhetsplanen legges til grunn. 

 

DEL 2 Bestemmelser og retningslinjer til arealbruksformålene 

Byggeområde for bolig 

§ 23. Støy 

For framtidig boligområde eller søknad om tillatelse til bolig beliggende inntil eksisterende 

eller framtidig hovedveg, forutsettes vurdering av støyforholdene. I tillegg til hovedvei må 

også andre støykilder vurderes. De til en hver tid gjeldende nasjonale retningslinjer for 

håndtering av støy i arealplansaker fra Miljødirektoratet (T – 1442) eller tilsvarende 

myndighet skal legges til grunn. Støydempende tiltak skal være varige og ha høyt estetisk 

kvalitet. 
 

Byggeområder for fritidsbebyggelse 
 

§ 24. Maksimal grunnflate og gesimshøyde 

I områder avsatt til bebyggelse og anlegg, underformål eksisterende og planlagt 

fritidsbebyggelse tillates ikke oppført hytte med samlet grunnflate over 90 m 2 BYA 

inkludert eventuelle boder. Fritidsbygg kan ikke ha gesimshøyde over 3,5 meter og 

mønehøyde over 6 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Parkering skal skje på egen tomt, godkjent parkeringsplass eller annen parkering godkjent 

av rette veimyndighet. Adkomstvei skal plasseres slik at det tas hensyn til trafikale forhold. 

 

§ 25.  Fritidsbebyggelse i 100-metersbeltet mot sjø  

Ovenfor byggegrensen mot sjø gjelder fritakene i felles § 2 og felles § 33og § 34 med 

følgende begrensninger:  

 Det tillates ikke fradeling eller etablering av nye boenheter.  

 Samlet bebygd areal på eiendommene skal ikke overstige 90 m2.  

 Maksimal fasadelengde eksponert mot sjøen er 12 meter.  

 Det tillates ikke tiltak som gir vesentlige eller sjenerende terrenginngrep, 

silhuettvirkninger eller andre fjernvirkninger.  

 Nye tiltak skal oppføres i direkte tilknytning til eksisterende hovedbygning og skal i   

minst mulig grad føre til økt privatisering av eiendommen eller utvikling i retning mot    

sjøen.  
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 Utbygging av veger, annen infrastruktur og tomteopparbeiding skal skje slik at 

inngrep og ulemper blir minst mulig.  

 Samlet sett skal det legges vekt på løsninger som kan bedre eksisterende situasjon i     

forhold til landskap og allmenn tilgang til sjøen.  

 

§ 26. 100-metersbeltet langs sjøen  

Innenfor 100-metersbeltet på land skal det tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Dersom de særlige hensynene ivaretas 

kan nødvendige bygninger, infrastruktur og mindre anlegg samt opplag med sikte på 

landbruk, fiske, akvakultur og ferdsel til sjøs tillates.  

 

Innenfor friluftsområdene i sjø er oppankring av båter, husbåter eller flytende hytter og 

andre midlertidige konstruksjoner ikke tillatt. Det kan tillates enkel tilrettelegging som 

styrker bruken av området så fremt dette ikke kommer i konflikt med friluftsinteressene.  
 

26.1 Retningslinjer  

Grunnlaget forkommunens forvaltning av 100-metersbeltet er byggeforbudet i PBL § 1-8 samt Vestfold 

fylkeskommunes regionale plan for kystsonen.  

 

Ved søknad om dispensasjon kan det gjøres unntak fra byggeforbudet for oppføring av tilbygg på inntil 6 m2 til 

bad, kjøkken eller toalett i forbindelse med tilknytning til offentlig VA-nett. Søknad om dispensasjon forutsetter 

dokumentasjon på at hen-sikten bak bestemmelsen ikke tilsidesettes. I vurderingen vil det legges vekt på hvorvidt 

situasjonen for natur- og friluftslivet forbedres som følge av tiltaket. Gjenoppføring av eksisterende godkjente 

bygninger etter brann og ulykke skal ikke hindres.  

 

Ved søknad om dispensasjon som medfører naturinngrep i 100-metersbeltet på land eller i sjøen skal det 

dokumenteres hvordan tiltaket påvirker det biologiske mangfoldet og allmennhetens ferdselsmulighet på land og 

på sjøen. Det skal tas hensyn til biotoper, erosjon, fisk, friluftsliv og viktige landskapstrekk.  

 

Det er ingen særskilte bestemmelser for områdene avsatt til småbåthavn. Tiltak innenfor dette formålet krever 

reguleringsplan. 

 

§ 27.  Forretning- og næringsbebyggelse  

I områder avsatt til forretning- og næringsbebyggelse kan tiltak på inntil 1000 m2 (inklu-

dert eiendommens eksisterende bebyggelse) tillates uten krav om reguleringsplan.  

 

For å bidra til grønne nærmiljøkvaliteter og legge til rette for uteopphold i et grønt miljø 

skal minimum 30 % av netto tomteareal bevares som naturtomt eller opparbeides som 

grønne arealer med vegetasjon.  

 

Etablering av nye næringsarealer skal skje på en måte som ikke medfører vesentlig eller 

unødvendig sjenanse eller ulempe for eksisterende virksomheter. Det skal tas spesielle 

hensyn til boligbebyggelsen. 
 

27.1 Retningslinjer 

Regional plan for handels- og sentrumsutvikling i Vestfold skal legges til grunn for planlegging, prosjektering og 

etablering av nye tiltak. 

 

Områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål 
 

§ 28 Næringsbebyggelse som ikke er tilknyttet stedbunden næring 

Vesentlig utvidelse av eksisterende ervervsbebyggelse uten tilknytting til stedbunden 

næring, kan ikke finnes sted uten at området inngår i reguleringsplan. 
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29. Fradeling av gårdstun 

Følgende retningslinje gjelder: 

Ved søknad om fradeling av gårdstun der restarealene tillegges andre gårdsbruk i nabolaget, 

kan det gis dispensasjon fra LNF-formålet på betingelse av landbruksmyndighetens 

godkjenning etter jordloven. I slike kurante tilfeller kan høring av regional eller statlig 

myndighet unnlates, da deres interesser ikke ansees berørt. Med «kurante» saker menes 

fradelinger av gårdstun som gir en udiskutabel rasjonaliseringsgevinst, og hvor gårdstun 

fradeles på en naturlig arrondert tomt rundt bebyggelsen. 

 

§ 30 Kårbolig 

På landbrukseiendom der landbruksmyndigheten bekrefter at kårbolig er nødvendig, kan 

bygging av kårbolig bare skje i tilknytning til gårdstun og vil ikke bli tillatt fradelt 

landbrukseiendommen senere. Enhver utvidet bruk av avkjørsel til fylkesvegnettet skal 

behandles etter vegloven. 

 

31.  Fradeling kårbolig uten tilknytning til gårdstunet 

Følgende retningslinje gjelder: 

Ved søknad om fradeling av eksisterende kårbolig til selvstendig boligeiendom der denne er 

uten tilknytning til gårdstunet, kan det gis dispensasjon fra LNF-formålet på betingelse av 

landbruksmyndighetens godkjenning etter jordloven. I slike tilfeller kan høring av regional 

eller statlig myndighet unnlates da deres interesser ikke anses berørt. Enhver utvidet bruk av 

avkjørsel til fylkesvegnettet skal behandles etter vegloven. 

 

32.  Omdisponering av driftsbygninger i gårdstun 

Følgende retningslinje gjelder: 

Gjennom dispensasjon kan det gis tillatelse til bruksendring av driftsbygninger ute av drift til 

virksomhet som ikke inngår i landbruksbegrepet2, eller for boenheter for utleie (gjelder ikke 

låve). Dette for å sikre og vedlikeholde landbruksbygg og utnytte den bygningsressursen disse 

representerer. Dette forutsetter at bruksendring ikke gir negative virkninger for 

landbruksdriften og at bygningens historiske eksteriør ikke endres vesentlig. Bruksendring er 

ledd i bevaring av gårdstunet i jordbrukets kulturlandskap. Vurdering gjøres i henhold til 

punktene 1 – 3 i kriterielisten under, jf. kfr. utbygging pkt 1.2. 

 

Eventuell dispensasjon gis på vilkår: dersom ervervsaktivitet vokser utover hva som naturlig 

kan knyttes til gården, skal ytterligere utvidelse henvises til næringsområde. Tiltakshaver 

gjøres kjent med dette ved tilsagn om bruksendring. 

 

Tilbygg med grunnareal inntil 1/5 av hoveddelens grunnflate, kan omfattes av samme 

vurdering som overstående. 

 

Større anlegg og anlegg med vesentlige virkninger, vil kreve godkjent reguleringsplan i 

medhold av plan- og bygningslovens § 11-9 nr.1. 

Kriterieliste til søknad om omdisponering av driftsbygninger: 

Ved søknad skal det følge en prosjektbeskrivelse som begrunner den næringsmessige 

virkningen av tiltaket og angi konsekvenser av tiltaket (i forhold til en mulig fremtidig 

landbruksdrift, nytt tiltaks behov for veiomlegging,- utearealet,- tilbygg eller andre 

synlige anlegg, trafikkgenerering, forurensning osv). 
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Ved søknad skal det foreligge dokumentasjon på at tiltaket ikke er i strid med: 

o Kommunens strategi for lokalisering av ulike næringssegmenter 

o Kommuneplanens utbyggingsstrategi 

o Trafikksikker adkomst, kfr. ”Rammeplan for avkjørsler” pkt. 1.3 

o Bygningsmessige verneverdier og kulturlandskapsverdier. 

Driftsbygninger er en del av gårdstunets bygningsmiljø. Søknaden må dokumentere at 

omdisponering bevarer eller utbedrer det historiske kulturmiljøet. 

 

______________________________________________________________ 
1 Gårdstun defineres som arealet med gårdens driftssenter 

2 For def. av landbruksbegrepet henvises det til veilederen ”Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss” fra MD 

og LMD, 2005 
 

§ 33. Eksisterende boligbebyggelse i LNF-områder 

Samlet bebygd areal for boligbebyggelse på hver eiendom skal ikke overstige BYA= 20 % 

og maksimalt 250 m2.  
 

33.1 Retningslinje: Søknadspliktig tiltak på eksisterende boligeiendom vurderes å ikke være i strid med LNF-

formålet så lenge det ligger innenfor rammen av renovering/oppgradering. Det samme gjelder 

arealoverføringer, som ikke fører til endret eller utvidet bruk av arealet i strid med LNF-formålet. 

§ 34. Eksisterende fritidsbebyggelse i LNF-områder 

Samlet bebygd areal for fritidsbebyggelse på hver eiendom skal ikke overstige 120 m2. 

Maksimal gesimshøyde er 3,5 m og mønehøyde 6  

 

Natur- og kulturmiljø 
35. H560 Bevaring naturmiljø 

Følgende retningslinje gjelder for hensynssone H560, bevaring naturmiljø: 

Tiltak etter loven bør utformes og lokaliseres slik at dyr og planters livsbetingelser i minst 

mulig grad blir skadelidende. Virkningene av tiltaket bør kartlegges med bakgrunn i 

eksisterende kunnskap, herunder Artsdatabankens registreringer. Dersom tiltaket berører 

arealer som kan ha særlig verdi for det biologiske mangfoldet, leveområder for arter som 

inngår i artsdatabankens rødliste eller naturtyper som inngår i Direktoratet for 

naturforvaltnings til en hver tid gjeldende liste over utvalgte naturtyper, bør virkningene av 

tiltaket for naturmiljøet utredes spesielt. 

 

36. H570 Bevaring kulturmiljø 

Følgende retningslinjer gjelder for hensynssonene H570, bevaring kulturmiljø: 

 

36 a. Generelt 

Hensikten med hensynssonen er å bevare viktige historiske områder hvor kulturminner og 

landskapsrom samlet danner et særegent, helhetlig kulturmiljø. Retningslinjene er ment å 

være verktøy for vurdering av tiltak slik at kulturminnene og kulturmiljøene, sammenhengen 

mellom disse og landskapene de ligger i opprettholdes. 

 

Tiltak etter loven bør lokaliseres og utformes slik at konflikter med det kulturmiljøet eller 

kulturminnet som sonen er ment å ivareta minimaliseres. Lokalisering, formgiving, fargebruk 

og volumoppbygging bør tilpasses for å sikre at kulturminnet/kulturmiljøets kvaliteter i minst 

mulig grad blir skadelidende. Dersom tiltaket omfatter støy, lukt eller andre former for 
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miljøpåvirkning, bør virkningene av dette for opplevelsen av kulturminnet/kulturmiljøets 

kvaliteter utredes og søkes minimert. 

 

Å bygge nær bygninger og anlegg fredet etter kulturminneloven tillates ikke. Fredete 

bygninger og anlegg skal ha en viss åpenhet rundt seg, og nye tiltak må tilpasses områdenes 

særpreg. Verneverdige bygninger tillates ikke revet. I verneverdige bygningsmiljø kan tilbygg 

og nybygg tillates såfremt de tilpasses det gamle miljøet og ikke forringer verneverdiene. 

DEL 3 Bestemmelser og retningslinjer til hensynssonene 

Støy- og faresoner 

§ 37. H210 og H220 Støysoner 

Hensynssone H210 viser rød sone i henhold til nasjonale støyretningslinjer T – 1442. 

Hensynssone H220 viser gul sone i henhold til nasjonale støyretningslinjer T – 1442. 

 

Nasjonale støyretningslinjer T-1442 skal legges til grunn for all plan- og 

byggesaksbehandling etter loven. 

 

§ 38. H310 Fareområde ras/ skredfare og kvikkleirskred  

Innenfor hensynssonen H310, fareområde ras/ skredfare og kvikkleirskred skal tilstrekkelig 

geotekniske stabilitet for ethvert tiltak dokumenteres av geoteknisk fagkyndig, jfr. Plan- og 

bygningslovens § 1-6. Dokumentasjonen skal oppfylle de til en hver tid gjeldende 

retningslinjer og vurderingskriterier fra Norges Vassdrags- og energidirektorat eller 

tilsvarende myndighet. 

 

§ 39. H310 Fareområde snøskred 

Innenfor hensynssonen H310, fareområde snøskred skal skredfaren utredes for ethvert 

tiltak. jfr. Plan- og bygningsloven § 1-6. Dokumentasjonen skal oppfylle de til en hver tid 

gjeldende krav og retningslinjer gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

eller tilsvarende myndighet. 

 

§ 40. H320 Fareområde flom 

Innenfor hensynssonen H320, fareområde flom er det forbudt å iverksette tiltak og arbeid, 

jfr. Plan- og bygningslovens § 1-6 før området inngår i reguleringsplan. Ved utarbeidelse av 

reguleringsplan skal virkningene av flom tilsvarende høyeste kjente vannstand i nyere tids 

utredes og tiltaket søkes tilpasset dette for å minimere mulige skadevirkninger ved en 

eventuell flom. 

 

§ 41. H390 Fareområde forurenset grunn 

Forslag til reguleringsplan som omfatter hensynssonen H390, fareområde forurenset grunn 

kan ikke tas til politisk behandling før det foreligger eget program for håndtering av 

miljøspørsmål og miljøoppfølging. Programmet skal klargjøre hvilke tiltak som skal 

gjennomføres i anleggsperioden og etter at bygge- og anleggsarbeidet er avsluttet for å 

minimere forurensning. 

 

§ 42. H360 Fareområde skytebane 



13 
 

Innenfor området for faresone er det tillatt å oppføre bygninger eller innretninger som er 

nødvendig for områdets drift og bruk som skytebane. 

Bruk av skytebanen skal skje etter de bestemmelser som er fastsatt i vedtatt kontrakt. 
 

§ 43. H370 Fareområde høyspenningsanlegg 

Innenfor faresonen høyspenningsanlegg kan det ikke oppføres nye boliger, institusjoner 

skoler, barnehager, arbeids- eller publikumsbygg med mindre det kan dokumenteres at 

magnetfeltet er under 0,4 mikrotesla jf. Statens strålevernrapport 2005:8. Magnetfeltets 

maksimale utbredelse over året skal legges til grunn når sonen beregnes. 

 

Friluftsliv, landskap, natur- og kulturmiljø 
 

44. H530 Særlige hensyn friluftsliv 

Følgende retningslinjer gjelder for hensynssone H530, særlige hensyn friluftsliv: 

 

Ved lokalisering og utforming av tiltak etter PBL bør hensynet til områdets verdi for 

rekreasjon og friluftsliv tillegges særlig stor vekt. Virksomhet som medfører støy i 

nærområdene over 35 db bør ikke tillates. De til en hver tid gjeldende nasjonale retningslinjer 

for håndtering av støy i arealplansaker T – 1442 legges til grunn ved vurdering av tiltak etter 

loven. Bygge- og anleggstiltak bør søkes tilpasset landskapet og omgivelsene slik at 

landskapets bruks- og opplevelseskvaliteter for friluftsliv og rekreasjon i minst mulig grad blir 

skadelidende. Bygge- og anleggsarbeidet bør gjennomføres med sikte på å minimere 

konsekvensene for friluftsliv og rekreasjon i anleggsperioden. 

 

Smørsteinsområdets attraksjon er knyttet til sjøen og strandområdene. Fastboende og 

ferierende på begge sider av riksveien, veifarende og allmennheten generelt har interesse av 

tilgang til strandsonen. Det forutsettes derfor at reguleringsplanlegging på Smørstein derfor 

også omfatter tilgjengelighet til strandsonen, Kartutsnittet under viser utmarksarealer i 

strandsonen og ønsket ferdselsforbindelse. 
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45. H540_1 Særlige hensyn grønnstruktur 

Innenfor sonen kan det kan ikke påregnes tillatelse til utbygging eller inngrep som kan 

komme i konflikt med berørte hensyn. 

46. H540_2 Særlige hensyn grønnstruktur 

Følgende retningslinjer gjelder for hensynssone H540_2, særlige hensyn grønnstruktur: 

Området skal ikke bebygges men gis en tiltalende utforming som ivaretar hensynet til 

rekreasjon, grønnstruktur, landskap og natur. Området beplantes. 

 

47. H550 Særlige hensyn landskap 

Følgende retningslinjer gjelder for hensynssone H550, særlige hensyn landskap: 

Ved planlegging etter loven bør tiltak lokaliseres og utformes slik at det underordne seg 
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kulturlandskapet på en særlig hensynsfull måte. Ved vurdering av tiltaket bør virkningene på 

både de nærmeste omgivelsene og det overordnede landskapet klargjøres. Lokalisering, 

formgiving, fargebruk og volumoppbygging bør tilpasset stedet og landskapets karakter. 

Virksomhet som medfører støy i nærområdene over 40 db bør ikke tillates uten at særlige 

tungtveiende grunner foreligger. 

48. H560 Bevaring naturmiljø 

Følgende retningslinjer gjelder for hensynssone H560, bevaring naturmiljø: 

Tiltak etter loven bør utformes og lokaliseres slik at dyr og planters livsbetingelser i minst 

mulig grad blir skadelidende. Virkningene av tiltaket bør kartlegges med bakgrunn i 

eksisterende kunnskap, herunder Artsdatabankens registreringer. Dersom tiltaket berører 

arealer som kan ha særlig verdi for det biologiske mangfoldet, leveområder for arter som 

inngår i artsdatabankens rødliste eller naturtyper som inngår i Direktoratet for 

naturforvaltnings til en hver tid gjeldende liste over utvalgte naturtyper, bør virkningene av 

tiltaket for naturmiljøet utredes spesielt. 

 

49. H570 Bevaring kulturmiljø 

Følgende retningslinjer gjelder for hensynssone H570, bevaring kulturmiljø: 

Hensikten med hensynssonen er å bevare viktige historiske områder hvor kulturminner og 

landskapsrom samlet danner et særegent, helhetlig kulturmiljø. Retningslinjene er ment å 

være verktøy for vurdering av tiltak slik at kulturminnene og kulturmiljøene, sammenhengen 

mellom disse og landskapene de ligger i opprettholdes. Hensynet til kulturminner, 

kulturmiljøer og verneverdige bygninger skal ivaretas i plan- og bygningssaker. 

 

Tiltak etter PBL bør lokaliseres og utformes slik at konflikter med det kulturmiljøet eller 

kulturminnet som sonen er ment å ivareta minimaliseres. Lokalisering, formgiving, fargebruk 

og volumoppbygging bør tilpasses for å sikre at kulturminnet/kulturmiljøets kvaliteter i minst 

mulig grad blir skadelidende. Dersom tiltaket omfatter støy, lukt eller andre former for 

miljøpåvirkning, bør virkningene av dette for opplevelsen av kulturminnet/kulturmiljøets 

kvaliteter utredes og søkes minimert. 

Å bygge nær bygninger og anlegg fredet etter kulturminneloven tillates ikke. Fredete 

bygninger og anlegg skal ha en viss åpenhet rundt seg, og nye tiltak må tilpasses områdenes 

særpreg. Antikvarisk eller arkitektonisk verneverdige bygninger i seg selv, eller som del av 

helhetlig kulturmiljø eller kulturlandskap tillates ikke revet. Ved tilbygg til eller endring av 

verneverdige bygninger skal dette skje på en slik måte at bygningens verneverdi ikke 

forringes. Tilbygg skal underordne seg den eksisterende bygningen med hensyn til plassering, 

utforming, størrelse, material- og fargebruk. 

 

Planlegging av nybygg på gårdstun skal meldes regional kulturminnemyndighet. 

 

Søknader knyttet til nasjonale tilskuddsordning for grøfting av landbruksareal skal oversendes 

kulturminneforvaltningen til uttalelse dersom de 1)berører automatisk fredete kulturminner 

direkte, eller ligger innenfor de regionalt viktige kulturmiljøene ”Holmsvannet og 

Revåvannet” eller ”Våle prestegård og kirke, Kaupang, Huseby og guåker” 

 
Soner båndlagt etter annet lovverk 

50. H720 arealer båndlagt etter annet lovverk 

Tiltak i hensynssonen H720 reguleres etter Lov om forvaltning av naturens mangfold, jf Plan-

og bygningsloven § 11-8 bokstav d. Det er knyttet vedtekter til sonene.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A. Holmestrand kommune 2015 – 2020 - Bestemmelser og retningslinjer 

videreføres 

 

Utfyllende bestemmelser § er juridisk bindende og rammet inn. Retningslinjer er punkter. 

Tekst vist i kursiv gjelder kun for området omfattet av kommunedelplan for Hillestad. 

 

De utfyllende bestemmelsene og retningslinjer består av følgende hoveddeler: 

Del 1 Generelle bestemmelser og retningslinjer 

   (gjelder for hele planområde uavhengig av   arealbruksformål) 

Del 2 Bestemmelser og retningslinjer til arealbruksformålene 

   (gjelder nærmere angitte arealbruksformål) 

Del 3 Bestemmelser og retningslinjer for hensynssonene 

   (gjelder for nærmere angitte soner) 

Del 4 Rettsvirkning 

 

Informasjon om regional planbestemmelse  

 (gjelder også for tidligere Hof- og Sande kommuner) 

 

Lokalisering av handel 
Etablering av handelsvirksomhet med et samlet bruksareal på over 3000 kvm. eller utvidelse 

til over 3000 kvm. samlet bruksareal er bare tillatt i sentrumssoner og andre områder for 

handel, slik disse er lokalisert og avgrenset i den tid til enhver tid gjeldende kommuneplans 

arealdel, jfr. retningslinjene 1 – 8 i regional plan for handel og sentrumsutvikling vedtatt i 

fylkestinget 28.04.2009. 

 

Med handelsvirksomhet forstås handel i bygningsmessige enheter eller bygningskomplekser 

som etableres, drives eller framstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og eller 

medlemskort for å få adgang. Som handelsvirksomhet regnes også handel lokalisert i flere 

enheter innenfor et område som for eksempel en handelspark. 

Forbud mot handelsetableringer langs E18 
Det tillates ikke etablering av handelsvirksomhet i et belte på 1 km på hver side av E18. Det 

er unntak for områder som inngår i sentrumssoner eller andre områder for handel, slik disse er 

avgrenset i den til enhver tid gjeldende kommuneplans arealdel, jfr. retningslinjene pkt. 1 – 8 i 

regional plan for handel og sentrumsutvikling vedtatt i fylkestinget 28.04.2009. 

DEL 1 Generelle bestemmelser og retningslinjer         
De generelle bestemmelser gjelder for hele planområdet. 

51. Unntak fra plankravet (jfr. Fellesbetemmelser for nye Holmestrand § 1) 

Følgende retningslinje gjelder 

Kommunedelplan Hillestad 
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Reidvintunet 

Etter søknad med situasjonsplan, kan det tillates en naturlig utvikling og oppgradering av 

eksisterende formål for henholdsvis skole og museumsaktivitet /kultur. 

 

Fortetting Island – Kronlia 

I regulerte områder med formål ”eksisterende boligområde”, kan det åpnes for fortetting 

uten krav om reguleringsplan. Tomtedelingsplan må fremlegges. Fortetting må ikke være til 

hinder for fremtidig utvikling i området. På Hynås med avkjøring til fylkesvei, kreves tillatelse 

fra Statens vegvesen. 

 

52.  Utnyttelse framtidige boligområder 

Følgende retningslinjer gjelder: 

 Vestre Ramberg, Olav Duuns vei 15 bebygges med frittliggende kjedehus/småhus. 

            Middels arealutnyttelse 2 – 4 boenhet/dekar, jfr. RPBA 

 Tidligere Botne skiltfabrikk, Olav Duuns vei 17 bebygges med rekkehus/kjedehus. 

            Middels arealutnyttelse 2 – 4 boenhet/dekar, jfr. RPBA 

 Ekeberg gård/Gartneriet bebygges med lavblokk/kjedehus. 

            Middels arealutnyttelse 2 – 4 boenhet/dekar, jfr. RPBA 

 Område Grelland (Kommunedelplan Hillestad) bebygges med frittliggende enebolig. 

            Minimum 1,0 boenhet/daa. Feltet organiseres i adskilte boliggrupper. Grønnstruktur, 

            herunder lekeområder vises i overordnet reguleringsplan sammen med annen 

            infrastruktur, bl.a. vegløsning, før enkeltfelter kan behandles. Avkjørsel til feltet legges 

            fra felles planlagt lokalvei til knutepunkt ved E18 på Grelland, som vist på plankartet. 

 Solbergjordet bebygges med konsentrert bebyggelse - lavblokk/rekkehus. 

            Høy arealutnyttelse minst 4 boenhet/dekar, jfr. RPBA 

 Utvidelse Søndre Kleivan bebygges med frittliggende kjedehus/lavblokk. 

             Lav arealutnyttelse 1 – 2 boenheter/dekar, jfr. RPBA. 

 Eikelundåsen bebygges slik at landskap-, natur- og friluftsverdier ivaretas i størst 

            mulig grad. Før regulering kan igangsettes, skal det foreligge en analyse som ser disse 

            verdiene i sammenheng med sikte på å stedfeste hvor det ikke bør legges bebyggelse. 

             Analysen legges til grunn for arealutnyttelsen. 

 

§ 53. Vestre Ramberg og tidligere skiltfabrikk 

Ved regulering av område avsatt fremtidig byggeområde bolig ved Vestre Ramberg og 

tidligere skiltfabrikk ved Olav Duuns vei skal trafikksikkerhet knyttet til krysset Olav 

Duuns vei – Rambergveien utredes og tiltak vurderes innarbeidet i planen. 

 

§ 54. Byggegrense Øvre Rove – Rove 

For å opprettholde strøkets karakter i det området som omtales som ”Nordre forstad” på 

gamle kart kan bebyggelsen etter nærmere vurdering tillates plassert i samme avstand til vei 

som eldre eksisterende bygninger i samme gate. 

 

Byggeområder for næring 
55. Barkost næringsområde, kommunedelplan Hillestad – utfyllende retningslinjer pkt. 1.2.5 

videreføres. Avkjøring fra «Barkost» næringsareal forutsettes nord i området til FV 35 

Bruksområde/virksomhet: 

 Småbedrifter og arealkrevende virksomhet 
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 Middels til høy bil- eller vegtransportskapende virksomhet 

 Virksomhet med lav og middels arbeidsplass- og besøksintensitet 

 Lett industri, verksted, håndverksbedrifter, lagervirksomhet, engros- og 

transportfirma 

 

56. Barstad næringsområde 

Følgende retningslinje gjelder: 

Framtidig utvidelse av området benyttes til lokale småbedrifter innenfor 

håndverk/industri/lager. 

 

§ 57. Guran – Bekk 

Ved regulering av området avsatt til fremtidig nærings ved Guran – Bekk skal planområdet 

også omfattet eksisterende tilgrensende næringsareal. 

 

57 b: Følgende retningslinje gjelder for område Guran - Bekk: 

Framtidig utvidelse av området skal knyttes til eksisterende virksomhet. Kun virksomhet med 

begrenset transportomfang, lav besøksfrekvens og stort arealbehov tillates. 

 

58. Industriområde på Vesthøy 

Følgende retningslinje gjelder: 

Framtidig utvidelse av området benyttes til eksisterende virksomhet eller tilsvarende formål 

med hensyn til arbeidsplasser og virksomhet, jfr. makeskifteskjøte dagbokført 30.03.1987. 

 

§ 59. Bentsrud - område 1 (Markert med nummer i kartet) 

Ved regulering skal forhold knyttet til trafikkavvikling, trafikksikkerhet og tilgjengelighet 

utredes og vurderes. 

 

59b. Følgende retningslinje gjelder for Bentsrud øst: 

Området benyttes til utvidelse av regionalt næringsområde på Bentsrud. Handel er ikke tillatt, 

jfr. regional plan for handel og sentrumsutvikling. 

 

§ 60. Bentsrud sør - område 2 (Markert med nummer i kartet) 

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-9 nr. 6 gjelder: 

Ved regulering av område Bentsrud syd skal følgende etableres og ivaretas: 

- 100 m byggegrense målt fra senter av sørgående felt 

- Buffersone/vegetasjonsbelte med bevaring av eksisterende topografi mot E18 

- Støyskjerming mot E18 

 

60 b. Følgende retningslinje gjelder for Bentsrud sør – område 2 

Området benyttes til utvidelse av regionalt næringsområde på Bentsrud sammen med 

tilgrensende areal i Re. Handel er ikke tillatt, jfr. regional plan for handel og 

sentrumsutvikling. Ved regulering skal konsekvensene for evt. framtidig utnyttelse og 

utvidelse av hensynssone - regional pukkressurs utredes. 
 

61. Hvittingfossveien 1 og 1B - gbnr. 9/10,12 

Følgende retningslinje gjelder: 

Området er uregulert og kan benyttes til næringsvirksomhet i nåværende type og omfang. 

Vesentlig utvidet bruk eller bruksendring til annen type næringsvirksomhet kan ikke påregnes 

uten hjemmel i revidert kommuneplan. 
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Byggeområde for tjenesteyting 
62. Barnehagetomt Botne 

Følgende retningslinje gjelder: 

Innenfor den østlige delen området kan plasseres en 6-avdelings barnehage med min. 

arealbehov 6 dekar. Atkomst fra Gurannveien via vestlig del av området. 

 

63. Barnehagetomt Knutseskogen 

Følgende retningslinje gjelder: 

Innenfor området kan nåværende 4-avdelings barnehage utvides til 6-avdelings barnehage 

med min. arealbehov 6 dekar. Krav om g/s-vei/fortau langs Barlinveien/tunnelveien må 

påregnes. 

 

64. Barnehagetomt Ekeberg 

Følgende retningslinje gjelder: 

Innenfor området kan det etableres en 6-avdelings barnehage med min. arealbehov 6 dekar. 

Atkomsten forutsettes fortrinnsvis å skje fra Holtungveien via eksisterende veinett, men 

alternativ atkomst fra Holtungveien over dyrka mark kan varsles ved oppstart av 

reguleringsarbeidet. Nødvendige trafikksikkerhetstiltak må påregnes. 

 

65. Nytt fengsel på Grelland 

Følgende retningslinje gjelder: 

Området kan benyttes til framtidig fengsel for «Kriminalomsorgen region sør», og skal 

tilbakeføres til LNF hvis dette ikke skulle bli noe av. Trasé for atkomst fra Hvittingfossveien 

utredes og avgjøres i reguleringsplan. Eventuelle konsekvenser for elgtrekket nord i området 

må særskilt vurderes i reguleringsplanen. 

 

66. BMB barnehage og forsamlingslokale 

Følgende retningslinje gjelder: 

Området er uregulert og kan benyttes til nåværende bruk. Vesentlig utvidet bruk eller 

bruksendring til andre formål enn bolig kan ikke påregnes uten hjemmel i revidert 

kommuneplanen. 

 

§ 67. Offentlige områder 

Følgende områder avsatt til tjenesteyting skal være i offentlig eie og benyttes til offentlige 

formål: område ved Rove med eksisterende sykehjem, skoleanleggene ved Gjøklep, 

Ekeberg, 

Botne og Kleiverud, barnehagetomtene Knutseskogen, Botne og Ekeberg samt planlagt 

fengselstomt på Grelland. 

 

Byggeområder for kombinert bebyggelse 
 

68. Melkefabrikken, Felleskjøpets anlegg og Blekvollen 

Følgende retningslinje gjelder for gamle melkefabrikken gbnr 4/186, Felleskjøpets anlegg 

gbnr 4/52 og Blekvollen gbnr. 4/9, 185: 

Området benyttes til kombinert bebyggelse næring/bolig. Det forutsettes høy utnyttelse 

(blokkbebyggelse) for den del av området som bebygges med boliger. All utbygging må ta 

hensyn til Hagemannsparken bl.a. gjennom landskapsmessig tilpasning. Allmennhetens 

tilgjengelighet til strandsonen skal forbedres. 

 

69. Grefsrud 
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Følgende retningslinje gjelder: 

Området benyttes til kombinert bebyggelse offentlig eller privat tjenesteyting/bolig. Det 

forutsettes en arealutnyttelse for boliger innenfor RPBAs retningslinje middels/høy 

 

70. Hillestad skole 

Følgende retningslinje gjelder: 

Området kan benyttes til kombinert bebyggelse - bolig/offentlig eller privat 

tjenesteyting/allmennyttig formål. Det forutsettes vurdert om deler av skoleplassen etableres 

som kvartalslekeplass min. 1500 m 2 for nærmiljøet og at dette ivaretas i reguleringen. 

 

Byggeområder for sentrumsformål 
 

71. Senterinndeling 

Følgende retningslinje gjelder, jfr punkt 7.2 i Regional plan for handel og sentrumsutvikling. 

Holmestrand bysentrum utgjør kommunens sentrumssone. 

Holmestrandtoppen og Kleivbrottet er lokalsentre og kan fortettes med bymessig 

   boliger (leilighetsbygg). Områdets samlede areal for service/handel/kontor tillates ikke 

   utvidet. Planlagt utvidelse behandles gjennom én reguleringsplan. 

Gullhaug er nærsenter, som skal betjene tettstedsområdet Gullhaug. 

 

72. Kleivbrottet 

Følgende retningslinje gjelder: 

Området er framtidig lokalsenter for Holmestrandsplatået – syd og kan utvikles som forutsatt i 

retningslinje pkt. 46 andre kulepunkt første setning. Det forutsettes høy utnyttelse i form av 

blokkbebyggelse til bolig. Trafikale konsekvenser er ikke tilstrekkelig utredet, herunder 

kryssing av Hvittingfossveien (fv. 315), og må avklares nærmere før regulering igangsettes. 

 

Omfanget av handel bestemmes i reguleringsplan og skal utredes iht. regional plan for handel 

og sentrumsutvikling innenfor rammen av nåværende bruksareal på 8100 kvm. BRA. Inntil ny 

reguleringsplan foreligger, kan det ikke påregnes tillatelse til utvidelse eller videreutvikling til 

forretningsformål som utøser søknadsplikt, jfr. pbls § 20-1 om endret/utvidet bruk. 

 

Ved regulering av arealer for større kontorbedrifter utover lokalsenternivå skal konsekvensene 

for sentrum utredes og alternativ lokalisering i sentrum vurderes. 

 

Byggeområde for forretninger 
 

§73. Annet område for handel: Bentsrud – område 3 

Deler av Vestfold næringspark defineres som annet område for handel jfr. Regional plan for 

handel og kjøpesenterutvikling. Det gjelder Gbnr. 8/49 og 11/22,23,24,25 og 26 i tillegg til 

eiendommene som allerede er regulert til forretning. 

Ved omregulering fra industri/lager til forretning skal handelen begrenses til 

   plasskrevende vareslag med tillegg for møbler og elektro. 

Arealbegrensning: minimumsstørrelse 1000 m2 pr. forretning 

Maksimalt tillatt forretningsareal er BRA = 24 000 m2, som fastsettes endelig i 

   igangsatt reguleringsplanarbeid for dette området på Bentsrud (PlanID 2012017) 

Enighet mellom handelsstanden i sentrum og tiltakshaverne som kommer til uttrykk i 

   notat av 04.02.14 skal tinglyses på den enkelte eiendom som en privatrettslig heftelse. 

Eksponering mot E18 utover navneskilt tillates ikke. Skilt og fasadeutforming er 

   søknadspliktig tiltak og oversendes Statens Vegvesen for uttalelse. 
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Det henvises til reguleringsbestemmelsen for Vestfold næringspark II (PlanID 3054- 

   2) der det sies at 15% av næringsarealet skal være opparbeidet som grøntområde. Det 

   forutsettes at dette grøntområdet plasseres mot E18, og dermed utgjør en 

   vegetasjon/buffersone mot veien. 

Trafikkanalyse for Vestfold næringspark datert 04.12.15 skal legges til grunn ved 

   videre regulering/utvikling av Bentsrud. 

 
 

Byggeområde for fritids- og turistformål 
 

§ 74. Rallyskole Kvan gård 

I medhold av PBL § 11-9 nr. 5 gjelder flg. funksjonskrav, iht. DRI-sak 059/12: 

Kjøringen ved banen skal foregå innenfor følgende rammer: 

o Mandag – fredag: kl 10:00 – 18:00 

o Lørdag: kl: 12:00– 16:00 (fylkesmannens klageavgjørelse) 

o Det tillates ikke kjøring på søn- og helligdager 

o Det tillates inntil 2 timer og 30 minutter kjøring på en uke. 

 

Søker skal føre logg som viser all aktivitet ved banen. 

Støy utenfor bolig i Holtungveien 77 skal ligge innenfor maksimalstøykravene for gul 

   sone for motorsportsmaner slik dette fremgår av retningslinjer for behandling av støy i 

   arealplanleggingen. Kommunen og nabo i Holtungveien 77 skal gis anledning til å være 

   til stede når det gjennomføres støymåling. 

I tørre perioder skal de deler av banen som ligger nærmest nabo i Holtungveien 77 vannes 

   i et slikt omfang at det er egent til å reduserer faren for støvspredning. 

 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

Kommunedelplan Hillestad 

§ 75. Trafikknutepunkt Grelland  

Innenfor område avsatt til trafikkformål på Grelland lokaliseres nødvendige anlegg for 

trafikknutepunkt. Herunder gangbro over E18. 

 

Kommunedelplan Hillestad 

§ 76. Gang- og sykkelvei mellom Islandkrysset og Hvittingfossveien/Odderudveien 

Forslag til reguleringsplan for Grellandfeltet i Hillestad kan ikke tas opp til 1. gangs 

politisk behandling før behovet for ny gang- og sykkelvei mellom Islandskrysset og krysset 

Hvittingfossveien/Odderudveien er vurdert. Kommunen kan kreve at reguleringsarbeidet 

for Grellendfeltet også omfattet ny gang- og sykkelvei på hele eller deler av nevnte 

strekning. 

 

§ 77. Turvei på nedlagt jernbanespor mot Sande 

Plankartet viser gang- og sykkelveg/turveg fra sentrum til kommunegrensen mot Sande, 

som skal anlegges i eksisterende jernbanetrasé når sporet nedlegges. Innenfor dette området 

tillates nødvendig utfylling, asfaltering, anbringing av rekkverk og andre mindre tiltak med 

sikte på å opparbeide gang og sykkelveg uten krav om reguleringsplan. Tiltaket er 

søknadspliktig. 
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§ 78. Kommunedelplan Hillestad - Spredt boligbebyggelse 

Spredt utbygging av boliger er tillatt innenfor avmerkede soner vist på plankartet, totalt 

inntil 40 boliger i planperioden (12år). Innenfor sonene Hillestad nord1 og Hillestad sør2  

tillates det planlagt inntil 10 boliger i hver fireårsperiode regnet fra vedtak av 

kommuneplanen. Nye boliger lokaliseres til områder der det allerede er bebyggelse, men 

må ikke forstyrre opplevelse og drift av nærliggende gårdstun og jordbrukslandskap. 

Dersom det etableres flere nye boliger i samme område skal de organiseres i klynge. 

Innenfor avmerket sone A, D, E, F kan det tillates etablert inntil 5 boliger i samme klynge, 

supplering av eksisterende husklynge3 med inntil 3 nye boliger, og frittliggende enkelthus. 

  

Innenfor avmerket sone B og C tillates henholdsvis 2 og 3 nye boliger (enkeltstående hus) i 

planperioden. Det stilles strenge krav til landskapstilpassing. 

 

Ny spredt utbygging og fradeling til formålet krever reguleringsplan. Planlegging skal 

omfatte felles vann- og avløpsanlegg. 

 

En bolig omfatter en boenhet. I tillegg kan det gis mulighet for innredning av en 

sekundærleilighet på inntil 75m2 BRA. Tomtestørrelse pr. bolig fra 1 inntil 2,5 daa. 

 
For spredt utbygging gjelder: 

1) Området skal være egnet til boligformål (soleksponering, terrengforhold, støy m.v). 

Området skal lokaliseres i tilknytting til trafikksikker avkjørsel og fortrinnsvis til 

eksisterende avkjørsel fra hovedvei. Byggegrense mot fylkesvei er minst 50 meter 

 

2) Det kan stilles krav til opparbeidet nærlekeplass. 

  

3) Bebyggelsen skal tilpasses omgivelsene med hensyn til plassering i terrenget, 

volum, form og farge.  

 

4) Bygningene skal plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med jordvernhensyn og 

kulturlandskap. Særlig innen sone B og C må bebyggelsen ikke plasseres i eller 

eksponeres mot det åpne jordbrukslandskapet (dyrket mark/innmarksbeite). 

Dokumentasjon kan kreves. 

 

5) Bygningene skal ikke lokaliseres innenfor 100m-sonen langs vann eller 50m-sonen 

for andre vassdrag. 

 
Innenfor soner med mulighet for spredt utbygging, kan det på dette grunnlag gis anledning 

til fradeling av inntil 5 nye boliger fra samme gårds- og bruksnummer i planperioden. 

Boligene skal primært planlegges under ett. 

___________________________________________ 

1 Hillestad nord = avmerket sone for spredt utbygging i området Hillestad – Eplerød. 

2 Hillestad sør = avmerket sone for spredt utbygging i området sør for Kronlia. 

3 Husklynge = Gruppe med 3 eller flere bolighus, utenom stedbunden næring. 

79. Kommunedelplan Hillestad - Omdisponering av driftsbygninger i gårdstun4 

Følgende retningslinje gjelder: 

Gjennom dispensasjon kan det gis tillatelse til bruksendring av driftsbygninger ute av drift til 

virksomhet som ikke inngår i landbruksbegrepet5, eller for boenheter for utleie(gjelder ikke 

låve). Dette for å sikre og vedlikeholde landbruksbygg og utnytte den bygningsressursen disse 
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representerer. Dette forutsetter at bruksendring ikke gir negative virkninger for omgivelsene 

og at bygningens historiske eksteriør ikke endres vesentlig. Bruksendring er ledd i bevaring 

av gårdstunet i jordbrukets kulturlandskap. Vurdering gjøres i henhold til punktene 1 – 3 i 

kriterielisten under, krf. utbygging pkt 1.2. 

 

Eventuell dispensasjon gis på vilkår: dersom ervervsaktivitet vokser utover hva som naturlig 

kan knyttes til gården, skal ytterligere utvidelse henvises til næringsområde. Tiltakshaver 

gjøres kjent med dette ved tilsagn om bruksendring. 

 

Tilbygg med grunnareal inntil 1/5 av hoveddelens grunnflate, kan omfattes av samme 

vurdering som overstående. 

 
Større anlegg og anlegg med vesentlige virkninger, vil kreve godkjent reguleringsplan i 

medhold av PBL § 12. Bygninger kan ikke fradeles uten godkjent reguleringsplan. 

 

Kriterieliste til søknad om omdisponering av driftsbygninger: 

 Ved søknad skal det følge en prosjektbeskrivelse som begrunner den næringsmessige 

virkningen av tiltaket og angi konsekvenser av tiltaket (i forhold til en mulig fremtidig 

landbruksdrift, nytt tiltaks behov for veiomlegging,- utearelet,- tilbygg eller andre 

synlige anlegg, trafikkgenerering, forurensning osv). 

 Ved søknad skal det foreligge dokumentasjon på at tiltaket ikke er i strid med: 

                    o Kommunens strategi for lokalisering av ulike næringssegmenter 

                    o Kommuneplanens utbyggingsstrategi 

                    o Trafikksikker adkomst, kfr. ”Rammeplan for avkjørsler” pkt. 1.3 

                    o Bygningsmessige verneverdier og kulturlandskapsverdier. 

 Driftsbygninger er en del av gårdstunets bygningsmiljø. Søknaden må dokumentere at 

omdisponering bevarer eller utbedrer det historiske kulturmiljøet. 

____________________________________ 

4 Gårdstun defineres som arealet med gårdens driftssenter 

5 For def. av landbruksbegrepet henvises det til veilederen ”Plan- og bygningsloven og Landbruk Pluss” fra MD 

og LMD, 2005 

 

 

DEL 4 Rettsvirkning 
80. Kommunedelplan for bysentrum 

Kommunedelplan for bysentrum er gjeldende plan for de arealene som ligger innenfor 

grensen som er angitt på plankartet for kommuneplanen. For disse arealene angir 

kommuneplanens arealdel hovedtrekkene i arealbruken. 

 

81. Eldre reguleringsplaner 

Reguleringsplaner som er vedtatt før kommuneplanens arealdel gjelder der hovedtrekkene i 

arealbruken er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanens inndeling i 

detaljerte reguleringsformål gjelder i så fall. Kommunen har liste over godkjente 

reguleringsplaner. 
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B. HOLMESTRAND KOMMUNE (Bestemmelser og retningslinjer fra tidligere Hof 

kommune) videreføres 

Utfyllende bestemmelser er paragrafer og rammet inn. Retningslinjer er punkter. 

 

De utfyllende bestemmelsene og retningslinjer består av følgende hoveddeler: 

Del 1 Generelle bestemmelser og retningslinjer. 

   (gjelder for hele planområde uavhengig av arealbruksformål) 

Del 2 Bestemmelser og retningslinjer til arealbruksformålene 

    (gjelder nærmere angitte arealbruksformål) 

Del 3 Bestemmelser og retningslinjer for hensynssonene 

    (gjelder for nærmere angitte soner) 

Del 4 Rettsvirkning 

 

DEL 1 Generelle bestemmelser og retningslinjer    
De generelle bestemmelser gjelder for hele planområdet. 

DEL 2 Bestemmelser og retningslinjer til arealbruksformålene 

Byggeområde for bolig 

82. Utnyttelse framtidige boligområder 

Følgende retningslinje gjelder (utnyttingsgrad iht. begreper i RPBA): 

Veset: Lav til middels utnyttingsgrad, 1-4 boenheter pr. daa. 

Voldshagen: Middels utnyttingsgrad, 2-4 boenheter pr. daa. 

Kolstadjordet: Høy utnyttingsgrad, minst 4 boenheter pr.daa. Mindre tiltak i krysset 

  fv35 x Kopstadlinna, herunder endring av fartsgrensen på fv 35, skal vurderes tidlig i 

  planprosessen. 

§ 83. Rekkefølgekrav Voldshagen 

Voldshagen kan ikke bygges ut før det er anlagt erstatningsbane i form av kunstgressbane 

på kommunal grunn ved Hof skole. 

 

Byggeområder for sentrumsformål 

§ 84. Senterinndeling i henhold til Regional plan for handel og sentrumsutvikling  

eller tilsvarende plan 

 

Hof sentrum har status som områdesenter. Sentrumssonen tilsvarer område avsatt til 

sentrumsformål i plankartet. 

 

Sundbyfoss har status som lokalsenter. 

Eidsfoss har status som nærsenter. 
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Områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål 

§ 85. Forbud mot bygging i LNF-områder 

I LNF-områder er det ikke tillatt med ny bebyggelse eller fradeling av eiendom dersom 

formålet ikke er tilknyttet stedbunden næring. 
 

§ 86. Områder for spredt boligbebyggelse 

I områder avsatt til spredt boligbygging i LNF-områder skal søknadspliktig 

anlegg/utbedring av adkomstvei eller fradeling til slikt formål ikke tillates før anlegget med 

tilhørende tomteinndeling inngår i reguleringsplan. Plankravet gjelder også fradeling av 

tomterekke eller klynge når det dreier seg om flere enn to eneboligtomter tilknyttet 

eksisterende adkomstvei. 

 

For spredt utbygging gjelder: 

1. En bolig omfatter en boenhet. I tillegg kan det gis mulighet for innredning av en 

    sekundærleilighet på inntil 75m2 BRA. Tomtestørrelser pr. bolig fra 1 til 2,5 daa. 

2. Planlegging skal omfatte felles vann- og avløpsanlegg 

3. Arealet skal være egnet til boligformål (VA-løsning, støy, risiko og sårbarhet,      

   soleksponering, lokalklima, terrengforhold). Området skal lokaliseres i tilknytning til 

   trafikksikker avkjørsel, og fortrinnsvis til eksisterende avkjørsel fra hovedvei. 

   Avkjøring skal ikke skje fra fylkesvei, men hhv.30/50 meter fra fylkesvei. 

   Byggegrense mot fylkesvei er minst 30/50 meter. 

4. Det kan stilles krav til opparbeidet nærlekeplass. 

5. Bebyggelsen skal tilpasses omgivelsene med hensyn til plassering i terrenget, volum 

    og form. 

6. Bygninger og adkomstvei skal plasseres slik at de ikke kommer i konflikt med 

    jordvernhensyn og kulturlandskap. 

7. Bygningene skal ikke lokaliseres innenfor 100 metersonen langs vann og elver. 

8. Det tillates ikke å bygge på dyrket mark. Utenfor tomteområdet skal det være en 

    buffersone på minst 10 meter mot dyrket mark og 10 meter mot skog i sør og vest. 

9. Driftsveier i landbruket må ligge utenom tomtearealet. Avstand til eksisterende 

    gårdstun og frittstående driftsbygninger skal som hovedregel være minst 200 meter. 

    Lokale terrengforhold, framherskende vindretning og lignende skal inngå i 

    vurderingen. 

10. Utslipp av avløpsvann fra ny bebyggelse må være renset i henhold til 

     forurensningsloven. 

11. Sperring av turveier tillates ikke. Viktige lekeområder for barn tillates ikke nedbygd. 

      Temakart for barnetråkk legges til grunn ved behandling. 

 

Omfang: Omfanget av spredt utbygging fram til neste kommuneplanrevisjon i 2019 skal 

begrenses til maks 8 boliger. 
 

Sikringssone 

§ 87. H190 Sikringssone nedbørsfelt Eikeren 

Drikkevannskilde Eikeren 

1) Tiltak som vil forurense eller kan representere en fare for forurensning av 
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drikkevannskildene og deres nedbørsfelt er ikke tillatt, jf. § 4 i Forskrift om vannforsyning 

og drikkevann av 2001-12-04 nr 1372. Merk: og/eller til enhver tid oppdatert og gjeldende 

drikkevannsforskrift, ol. 

 

2) Det skal ikke etableres nye bygge- eller næringsområder i godkjente drikkevannskilders 

nedslagsfelt, med mindre det med konsekvensutredning klart kan dokumenteres at 

aktiviteten ikke kan medføre økt tilførsel av forurensning til vannkilden. Forslag til nye 

planer og tiltak skal høres hos berørte vannverkseiere og Mattilsynet. (Ordlyd hentet fra 

2.5.2. i RPBA.) 

 

Kulturmiljø 

87 b. Eidsfoss generelt 

Eidsfoss er et vel bevart industri- og jernverkssamfunn, hvor bebyggelsen og samspillet 

mellom bebyggelse og landskap gjenspeiler et hierarkisk samfunn. Kulturmiljøet er tydelig 

funksjonsdelt i hovedgården, verket, boligbebyggelse og bygninger for sosial velferd. Det er 

viktig å bevare både enkeltelementer og sammenheng mellom hovedgården, verket, 

boligbebyggelsen og sosiale bygninger, slik dette utviklet seg fra 1600-tallet til ca. 1950. 

 

88 c. Retningslinjer for Eidsfoss 

Områdenes særpreg skal bevares og vesentlige tiltak bør vurderes strengt. 

 

Bygninger oppført før 1950 skal bevares. Øvrige strukturer/historiske spor som veiløp, allèer, 

elve/bekkedrag, steingjerder, murer, og rester fra industrien med mer og den naturlige/ 

landskapsmessige sammenhengen mellom disse skal opprettholdes og bevares. 

 

Tilbakeføring av bygninger er ønskelig og positivt. Tilbakeføring/reetablering av 

industrilandskapet ved rydding av vegetasjon rundt kulturminner og skjøtsel som fremmer 

landskapets lesbarhet er ønskelig/svært positivt. 

 

Ny bebyggelse kan tillates dersom den tilpasses områdets særpreg og underordner seg 

omgivelsene mht landskapssilhuett, samt nær- og fjernvirkning for kulturminner. Ny 

bebyggelse må ikke bryte med stedets karakter og særpreg når det gjelder den klare 

funksjonsdelingen og strukturene rundt dette. Ny bebyggelse skal tilpasses omkringliggende 

bebyggelse mht plassering, retning, takvinkel, vindusbruk, størrelse, farge- og materialbruk og 

øvrig utforming. For området rundt Vassbonn, nord i kulturmiljøet, er det landskapshensyn 

som er vesentlig og ikke enkeltbygg. Vernet skal ikke være til hinder for utvikling av stedet. 

Blant annet kan bygninger tas i bruk til nye formål. 

 

88 d. Vassås generelt 

Vassås er et ødegårdsanlegg med over 2000 års landbrukshistorie. Miljøet består av flere faser 

med gårdsbebyggelse, herunder husmannsplasser fra nyere tid. Hustufter, gravminner, 

kullmiler og steingjerder er blant de synlige kulturminnene. Veiløpet gjennom området er 

ualminnelig gammelt. Kulturmiljøet representerer viktig landbrukshistorie og forteller om 

vanlig folks liv, virke og slit. De automatisk fredete kulturminnene har en sikringssone på 5 m 

hvor det ikke må benyttes tungt maskineri og heller ikke plantes nye trær. 

 

88 e. Retningslinjer for Vassås 

 Rydding av vegetasjon rundt kulturminner og skjøtsel som fremmer åpenhet og 

            landskapets lesbarhet er ønskelig/svært positivt. 

 Ved hogst og utkjøring av tømmer skal arkeolog hos fylkeskommunen være konsultert 
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            og invitert til befaring på barmark i god tid før hogsten skal gjennomføres. Automatisk 

            fredede kulturminner skal merkes, inkl sikkerhetssone. Fylkeskommunen skal 

            avmerke traseer for kjøring i kulturminneområdet. Fylkeskommunen skal så langt det 

            er mulig også møte opp ved oppstart av skogsdrift. 

 Kvist fra hogst fjernes fra kulturminnet, og for automatisk fredet kulturminne skal det 

            ikke forekomme kvist innenfor sikkerhetssonen på 5 m. 

 Ønske om opprusting/større vedlikeholdsarbeider på eksisterende vei kan bare skje 

            etter tillatelse gitt av landbrukskontoret. I forkant av vedtak etter 

            landbruksveiforskriften skal landbrukskontoret sende høringsinvitasjon til 

            fylkeskommunen. 

 Ved ekstra kostnader som skyldes hensyn til kulturminner, kan grunneier søke 

            tilskudd fra landbrukskontoret og evt. fylkeskommunen. 

 

88 f. Retningslinjer for Hof kirkested og prestegård 

Hof middelalderske kirkested, samt to av bygningene på prestegården er fredet etter 

kulturminneloven. Hensynsonen skal ivareta de fredete kulturminnenes virkning i landskapet. 

Det er viktig å bevare gamle veiløp, hustufter, rester av steingjerder m.m. og reetablering av 

beiter, steingjerder, alléer ol er positivt. For øvrig vises det til den generelle bestemmelsen om 

kulturminner. 

 

Soner båndlagt etter annet lovverk 

§ 89. H720 Naturmangfoldloven 

Tiltak i hensynssonen H720 reguleres etter Lov om forvaltning av naturens mangfold, jf 

Plan-og bygningsloven § 11-8 bokstav d. Det er knyttet vedtekter til sonene. 

 

§ 90. H730 Kulturminneloven 

Tiltak i hensynssonen H730: Kulturminner fredet etter Kulturminneloven 

Å bygge nær bygninger og anlegg fredet etter kulturminneloven tillates ikke. Fredete 

bygninger og anlegg skal ha en viss åpenhet rundt seg, og nye tiltak må tilpasses områdenes 

særpreg. Verneverdige bygninger tillates ikke revet. I verneverdige bygningsmiljø kan 

tilbygg og nybygg tillates såfremt de tilpasses det gamle miljøet og ikke forringer 

verneverdiene. 

 

De middelalderske kirkestedene Hof og Vassås er automatisk fredete kulturminner. Alle 

inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det fredete kulturminnet er ikke 

tillatt uten etter dispensasjon fra kulturminneloven. 

 

Eidsfoss hovedgård og Hof prestegård er fredete kulturminner. Inngrep eller tiltak som kan 

virke inn på det fredete kulturminnet er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra 

kulturminneloven. 

 

DEL 4 Rettsvirkning 
91.  Eldre reguleringsplaner 

Følgende retningslinje gjelder: 

Reguleringsplaner som er vedtatt før kommuneplanens arealdel gjelder der hovedtrekkene i 

arealbruken er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Reguleringsplanens inndeling i 

detaljerte reguleringsformål gjelder i så fall. Kommunen har liste over godkjente 

reguleringsplaner. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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C. HOLMESTRAND KOMMUNE (Bestemmelser og retningslinjer fra tidligere 

Sande kommune) videreføres 

______________________________________________________________________ 

Kommuneplanbestemmelser og retningslinjer  
Bestemmelser  

Kommuneplanens arealdel med bestemmelser fastsetter fremtidig arealbruk og er bindende 

for alle nye tiltak etter plan- og bygningsloven (PBL) når dette ikke er regulert i annet plan-

verk.  

 

Retningslinjer  

Retningslinjene er ikke juridisk bindende, men gir sterke føringer i form av 

saksbehandlingspraksis, dokumentasjonskrav, krav til faglige vurderinger, vilkår for 

dispensasjoner med mer. Ved avvik kreves særskilt begrunnelse og eventuelle faglige 

utredninger. Det er i retningslinjene henvist til gjeldende regler, retningslinjer og veiledere 

etc. Sande kommune forholder seg til det til enhver tid gjeldende regelverk etc. 

 

A. Generelle bestemmelser 
§ 92. Rettsvirkning  

Kommuneplanens bestemmelser går i tilfelle av motstrid foran eksisterende 

reguleringsplaner. De reguleringsplaner som vises på eget plankart skal imidlertid gå foran 

kommuneplanens bestemmelser. Kommuneplanen har supplerende rettsvirkning for de 

forhold som ikke er særskilt regulert i eksisterende reguleringsplaner. 

 

 

§ 93. Byggegrenser - Mot sjø  

Innenfor byggeområder i 100-metersbeltet mot sjø (Sandebukta) er det fastlagt en særskilt 

byggegrense i eget plankart til kommuneplanen. Byggegrensen skal sørge for at godkjent 

bruk kan videreføres på en skånsom måte som ivaretar natur- og friluftsver-diene i 

kystsonen og sikrer allmennhetens rett til fri ferdsel forbi byggeområdene langs kysten. 

Etablering av nødvendig infrastruktur kan tillates ovenfor byggegrensen. 

 
93.1 Retningslinje 

Byggegrensen mot sjø er som prinsipp trukket nedenfor bebyggelsen som ligger nærmest sjøen. Der det er 

registrert spesielle interesser etter PBL § 1-8 eller bebyggelsen ligger nærmere sjø enn 15 meter er 

byggegrensen trukket bakover fra sjø. Dette gjelder alle byggeområder for bolig- og fritidsbebyggelse i 

kommuneplanen. Det finnes et unntak fra 15-metersregelen i boligklyngen som ligger lengst sør langs Fv313 mot 

Holmestrand, hvor byggegrensen er trukket nærmere sjø. Byggegrensen er trukket 5 meter fra ytterkant veggliv 

mot sjø for hovedbygning som ligger plassert fra og med 20 meters avstand til sjøen Der bebyggelsen ligger 

nøyaktig15 meter fra sjøen er byggegrensen lagt i vegglivet. Bebyggelse som krysses av byggegrensen anses å 

ligge utenfor. Gjennom campingplassene er byggegrensen som et generelt prinsipp lagt 15 meter fra sjø. Det er 

ikke fastsatt byggegrense for frittliggende boenheter i spredtbygde LNF-områder. Her gjelder byggeforbudet i 

100-metersbeltet. Kystlinjen eller grensen mellom sjø og land er i denne sammenheng definert som kartografisk 

kotehøyde 0.  
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B. Byggeområdene (bebyggelse, anlegg og grønnstruktur) 

 
 

§ 94.1  Løkkatoppen (B1)  

Det fremtidige boligområdet skal utnyttes med mellom to og fire boliger per dekar.  

 

§ 94.2 Skafjellåsen (B2)  

Det fremtidige boligområdet skal utnyttes med mellom to og fire boliger per dekar.  

 

§ 94.3 Berg (B3)  

Det fremtidige boligområdet skal utnyttes med mellom en og tre boliger per dekar.  

 

§ 94.4 Holsrud (B4)  

Det fremtidige boligområdet skal utnyttes med mellom en og tre boliger per dekar. 

 
Retningslinjer til § 94 1-4:  

 For tiltak som i vesentlig grad berører utearealer stilles krav om utomhusplan. Det vises til teknisk forskrifts utfyllende krav 

til uteareal og plassering av byggverk i kapittel 8 i andre del. Utomhusplanen skal dokumentere krav etter gjeldende forskrift 

og plan. Utomhusplanen skal som hovedregel leveres i målestokk 1:200. Arealene skal være opparbeidet før brukstillatelse 

kan gis.  

 

For å sikre en funksjonell og tilgjengelig biloppstillingsplass skal det settes av 18m2 per plass.  Dette arealet legges til grunn 

for beregning av grad av utnytting. 

 

Ved endring av overflatematerialet kan kommunen stille krav om redegjørelse for overvannshåndtering. 
 

§ 95. Flatåsen (F1)  

Området kan ikke bygges ut før det er opparbeidet tilfredsstillende forhold for gående og  

syklende mellom hytteområdet og aktuell badeplass.  
 

Retningslinjer: 

Ved vurdering av tilpasning og utforming settes følgende rammer:  

- Bebyggelsen skal tilpasses terreng og omgivelser mest mulig. Silhuettvirkning og vesentlige terrenginngrep tillates ikke. Det 

forutsettes ikke-reflekterende materialer og avdempede, naturtilpassede farger. Fjernvirkning fra sjøen skal hensyntas.  

- Ved fradeling til fortetting skal arrondering og tomtestørrelse tilpasses den eksisterende tomtestrukturen.  

- Gesims- og mønehøyde skal beregnes i henhold til § 6-2 om høyde på s. 44 i veileder H-2300 om grad av utnytting.  

- Opparbeidet uteplass, veranda, terrasse, gangareal, trapp og bod tilknyttet bebyggelsen bør ikke overstige et sam-let areal 

på 30 m2. Badestamp, utedusj og levegg tillates som en del av terrassen innfor rammen på 30 m2.  

- Tiltak som vesentlig øker eiendommens privatiserte areal som for eksempel tunløsninger, frittstående tiltak eller innhegning 

tillates ikke.  

- All motorferdsel utenfor godkjent bilvei krever tillatelse fra kommunen, også i forbindelse med oppføring av tiltak.  

 

§ 96. Fritids- og turistformål (Holm brygge, Holmsåsen og Holmsryggen Camping)  

På campingplassene skal det tilrettelegges slik at flere kan få et midlertidig tilholdssted ved 

attraktive rekreasjonsområder langs kysten.  

 

I 100-metersbeltet ovenfor byggegrensen mot sjø kan det plasseres eller oppføres bruks-

enheter som campingvogner, hytter etc. med en maksimal grunnflate på 45m2 og maksi-

mal høyde 3,4 meter. Andre mindre tiltak i tråd med formålet kan også tillates. Servicean-

legg skal etableres lengst vekk fra strandlinjen og om mulig utenfor 100-metersbeltet. 

Etablering av nødvendig infrastruktur kan tillates ovenfor byggegrensen. 

 

 

C. Landbruks-, natur- og friluftsformål 
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§ 97. Spredt fritidsbebyggelse - Killingholmen  

Killingholmen er avsatt som LNF-område med bestemmelser for spredt fritidsbebyggelse 

fordi man i hovedsak ønsker å bevare eksisterende bebyggelsesmønster slik det er. Området 

ligger i sin helhet innenfor 100-metersbeltet mot sjø og skal oppleves som mer spredtbygd 

og bedre tilpasset terreng og natur i forhold til den øvrige bebyggelsen.  

 

Ovenfor byggegrensen mot sjø kan nødvendig infrastruktur og andre mindre tiltak tillates 

uten krav om reguleringsplan.  

 

Fritak fra plankravet forutsetter at tiltaket er i tråd med kommuneplanens formål, at øvrige 

bestemmelser er overholdt og at det ikke kan medføre vesentlige negative konsekvenser for 

samfunn og miljø. Nye tiltak skal oppføres i direkte tilknytning til eksisterende 

hovedbygning og skal i minst mulig grad føre til økt privatisering av eiendommen. Tiltak 

som medfører økt BYA på eiendommen tillates ikke. Det kan gjøres unntak for tilbygg på 

inntil 6 m2 til bad, kjøkken eller toalett i forbindelse med tilknytning til offentlig VA-nett.  

 

Maksimal gesimshøyde er 3,5 meter og mønehøyde 6 meter. For bygging med pulttak og 

flate tak skal gesimshøyden ikke overstige 4 meter. Det tillates ikke vesentlige eller 

sjenerende terrenginngrep eller fjernvirkninger. 

 
Retningslinjer  

Ved vurdering av tilpasning og utforming settes følgende rammer:  

- Mindre tiltak kan blant annet være påbygg, tilbygg, fasadeendring, terrasse, riving, bruksendring i tråd med 

kommuneplanens formål, mindre nærmiljøanlegg, mindre endringer med mer. Begrepet mindre tiltak er benyttet 

i teknisk forskrift (TEK10) § 6-4.  

- Som vesentlige negative konsekvenser kan relevante merknader, fagutredninger og lignende anføres.  

- Bebyggelsen skal tilpasses terreng og omgivelser mest mulig. Silhuettvirkning og vesentlige terrenginngrep 

tillates ikke. Det forutsettes ikke-reflekterende materialer og avdempede, naturtilpassede farger. Fjernvirkning 

fra sjøen skal hensyntas.  

- Gesims- og mønehøyde skal beregnes i henhold til § 105 om høyde på s. 44 i veileder H-2300 om grad av 

utnytting.  

- Tiltak som øker eiendommens privatiserte areal som for eksempel tunløsninger, frittstående tiltak eller 

innhegning tillates ikke.  

- All motorferdsel utenfor godkjent bilvei krever tillatelse fra kommunen, også i forbindelse med oppføring av 

tiltak.  

 

D. Spesielle henynssoner 

 
§ 98 Sikrings-, støy- og faresoner  

 

§ 98.1 Nedslagsfelt drikkevann  

98.1.1 Røysjø (H110_1)  

98.1.2 Blindevann (H110_2)  

98.1.3 Langevann (H110_3)  

 

§ 98.2 Støysoner  

 

§ 98.3 Ras- og skredfare 

Innenfor hensynssonene for ras- og skredfare stilles det krav om geotekniske utredninger 

som dokumenterer tilstrekkelig områdesikkerhet og sikkerhet for ethvert tiltak i seg selv før 

tillatelse kan gis.  
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98.3.1 Jonsrud (Risikoklasse 4) (310_10)  

98.3.2 Grimsrud (Risikoklasse 3) (310_9)  

98.3.3 Lærum (Risikoklasse 2) (310_7)  

98.3.4 Galleberg/Rud (Risikoklasse 3) (310_6)  

98.3.5 Gran (Risikoklasse 2) (310_4)  

98.3.6 Bolstad (Risikoklasse 2) (310_1)  

98.3.7 Gunnestad (Risikoklasse 4) (310_2)  

98.3.8 Bø (Risikoklasse 1) (310_3)  

98.3.9 Heimdal (Risikoklasse 3) (310_5)  

98.3.10 Lerum nord (Risikoklasse 3) (310_8)  

 

§ 98.4 Brann- og eksplosjonsfare  

98.4.1 Hanekleiva (H350_1)  

Utvidelse eller nye tiltak på området tillates ikke.  

 

§ 98.5 Skytebane  

98.5.1 Skarsløkka skytebane (360_1)  

Innenfor hensynssonen er det ikke tillatt med tiltak som kan komme i konflikt med 

virksomheten med hensyn til støy, fare og sikkerhet. Eventuelle tiltak må utredes med 

hensyn til støy, fare og sikkerhet. 

 

§ 98.6 Forurenset grunn  

Det kan ikke iverksettes tiltak eller arbeid i nærhet til disse lokalitetene før forurensningen 

er utredet og det eventuelt foreligger en tiltaksplan etter forurensningsforskriften § 2-6.  

98.6.1 Grytebakke (H390_1)  

98.6.2 Ås-fyllingen (H390_2)  

98.6.3 Brunæs (H390_3)  

98.6.4 Bjørnstadfeltet (H390_4)  

98.6.5 Sande tresliperi (H390_5)  

98.6.6 Bjørkøymoloen (H390_6)  

 
Retningslinjer til § 98.1: 

Forurensning av kildene er forbudt etter § 4 i drikkevannsforskriften. For private eiendommer i Røysjø- og 

Blindevannsvass-draget gjelder tinglyste klausuleringsbestemmelser med formål å sikre vannkvaliteten til 

drikkevannskilden. Langevanns-vassdraget er nedbørsfeltet til det private Sande vannverk AS. Det anmodes om 

hensynsfull ferdsel og aktivitet innenfor sonene.  

 

Retningslinjer til § 98.2: 

Innenfor støysonen og i tilgrensende områder stilles det krav til støyfaglig vurdering i forbindelse med søknad 

om tiltak.  

 

Retningslinjer til § 98.3: 

Hensynssonene er registrert og evaluert i NGI-rapport datert 30.10.2005. Sonene er differensiert i høy (5) til lav 

(1) risikoklasse der alle krever nærmere utredninger før tiltak kan iverksettes. Utredningen skal presentere en 

entydig konklu-sjon og gjennomføres i samsvar med veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Listen over 

faresoner er ikke uttømmende. For planarbeid eller vurdering av andre områder som kan være utsatt henvises 

det til fellesbestemmelse § 8. 

 

Retningslinjer til § 98.6: 

Forurensningslokalitetene er registrert på Miljødirektoratets database over grunnforurensning. Det er kun gjort 

en punktregistrering av forurensningen. Ved vurderingen av hvilket areal som er berørt (i nærhet til lokalitetene) 

må forurens-ningskilden og utbredelsen legges til grunn. Samtlige lokaliteter er registrert med påvirkningsgrad 
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2 som innebærer en akseptabel påvirkning utifra dagens arealbruk. Unntaket er gbnr 123/20 i Bjørnstadfeltet 

som er registrert med påvirknings-grad 3 og dermed pålagt tiltak. Listen over faresoner er ikke uttømmende.  

 
§ 99. Verneområder 

 

§ 99.1 Særlige hensyn - Bevaring av naturmiljø – Barskog  

99.1.1 Svartvann/Siljukollen (H560_1)  

99.1.2 Montebello øst (H560_2)  

99.1.3 Holtanåsen (H560_3)  

99.1.4 Uldrevann nord (H560_4)  
 

Retningslinjer til § 99.1: 

Kommunestyret gjorde 14.02.1996 vedtak om vern av fire barskogområder i Sande kommune. Her fastsettes 

regler og begrensninger for aktivitet i området. Hovedformålet er å bevare urørte områder med naturlig 

variasjon i barskognaturen. Naturskogen er viktige referanseområder og økologiske laboratorier for forskning 

og undervisning, og gir verdifulle natur-opplevelser for brukerne.  

 
 

§ 100. Båndlegging  

 

§ 100.1 Båndlegging etter lov om naturvern  

Følgende arealer er båndlagt med statlige verne- eller fredningsforskrifter som regulerer 

aktiviteten innenfor hensynssonen:  

 

100.1.1 Bjerkøya (H720_1)  

Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fos-

silførende bergarter med verneverdig kalkfuruskog.  

 

100.1.2 Killingholmen naturreservat (H720_2)  

Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fos-

silførende bergarter.  

 

100.1.3 Gåserompa (H720_3)  

Formålet med fredningen er å verne en viktig lokalitet for forståelse av Oslofeltets fos-

silførende bergarter.  

 

100.1.4 Kommersøya naturreservat (H720_4)  

Formålet med fredningen er å bevare et viktig referanseområde for Oslofeltets fossil-

førende bergarter samt egenartet de naturverdier knyttet til kambrosiluriske bergarter.  

 

100.1.5 Kattholmane naturreservat (H720_5)  

Formålet med fredningen er å bevare livsmiljøet for plante- og dyrelivet i området, særlig ut 

fra hensynet til sjøfuglene og deres hekkeplasser. I tiden fra 15. april til 15. juli er all 

ilandstigning og ferdsel forbudt.  

 

100.1.6 Sandebukta landskapsvernområde (H720_6)  

Formålet med landskapsvernområdet er å ta vare på et egenartet og vakkert natur- og 

kulturlandskap med det biologiske mangfold som preger landskapet. Sandebukta har blant 

annet en viktig funksjon som trekk- og overvintringslokalitet for et rikt fugleliv.  

 

100.1.7 Presteseter barskogreservat (H720_7)  
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Formålet med fredningen er å bevare Vestfolds største kjente urørte granskogområde med 

de spesielle naturverdiene som finnes her. 

 

§ 100.2 Båndlegging etter viltloven  

100.2.1 Bekkeskjæret biotopvernområde (H740_1)  

For området gjelder statlig forskrift om verneplan som regulerer aktiviteten. Formålet med 

biotopvernområdet er å beskytte et viktig hekkeområde for sjøfugler mot forstyr-relser i 

hekketiden. I tiden fra og med 15. april til og med 15. mai er det forbud mot all ferdsel på 

sjø og på land i verneområdet. 

 
§ 101.  Krav til felles planlegging  

 

§ 101.1 Skafjellåsen (H810_1)  

Det skal utarbeides en felles plan for hele området før delområdet avsatt til fremtidig be-

byggelse kan utvikles som første byggtrinn innenfor denne planperioden. Det resterende 

arealet skal avsettes til fremtidig byggeområde ved rullering av kommuneplanen før det kan 

bygges ut. Områdeplanen skal blant annet avklare følgende:  

 Hovedløsninger for teknisk infrastruktur, inkludert tilfredsstillende kryssløsning 

mot Fv319.  

 Trasé for effektiv kollektivtrafikk, fortrinnsvis ved en ringveiløsning langs 

Skafjellåsen via Østbygdaveien.  

 Ny hovedtrase for gang- og sykkeltrafikk mellom Sande sentrum og Skafjellåsen 

med fokus på framkommelighet og tilgjengelighet.  

 Overordnet grønnstruktur med grøntkorridorer, stier og løypenett.  

 

§ 101.2 Berger / Hovet (H810_2)  

Utvikling av Bergerområdet kan bare skje gjennom interkommunal reguleringsplan med 

Svelvik kommune. Etablering av ny adkomst skal føres fra Svelvik kommune. 

 
 


