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IBESTAD KOMMUNE 
 
Bestemmelser for ”ENGENES SENTRUM – Detaljreguleringsplan PBL §12-3 ” 
 
Disse bestemmelsene gjelder for det område som på plankartet for ”Engenes Sentrum – Detaljreguleringsplan, 
PBL §12-3” ligger innenfor vist plangrense.  
 
Planområdet reguleres for følgende formål: 
 
OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG; PBL §12-5 nr. 1 
 
OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR; PBL §12-5 nr.2 
 
OMRÅDER FOR LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER  
SAMT REINDRIFT (LNFR); PBL §12-5 nr. 5 
 
OMRÅDER FOR BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG; PBL §12-5 nr.6 
 
 
1.  OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG;  

PBL §12-5 nr.1 
 
1.1 Etablering av ny eiendom, fradeling og sammenføyinger kan skje ihht vedtatt plan. 

 
1.2 Byggegrenser er vist på plankartet for de arealer det kan bygges på. 

 
1.3 Støynivået i området skal ikke overstige Plan- og Bygningslovens grenseverdier for støynivå, gitt i 

Teknisk forskrift og NS 8175.  
 

1.4 Bestemmelser vedr. materialbruk m.m.  
All bebyggelse innenfor planområdet må ta hensyn til og tilpasses stedets byggeskikk, slik som størrelse, 
materialbruk og fargebruk.  
 

1.5 I område for Utleiehytter UH1 tillates oppført enheter i 2 etasjer med maks samlet utnyttelsesgrad 
BYA=30%.  Parkering skal i hovedsak løses på egen eiendom sign. UH1.  Det kan også parkeres på Off. 
p-plass med signatur P02.  
 

1.6 Område for brannstasjon/venterom, O1, tillates bebygget med 1 etasje og utnyttelsesgrad BYA=50%. 
Maksimal takhøyde settes til kt. 8,5 på dette området. 
 

1.7 Kro, servicebygg, opplevelsessenter (Kroa); RB1 + L2 
Arealet skal ha delt formål:  
1. etasje benyttes i hovedsak til Redskapslager L2 m.m.. Se neste punkt.  
2. etasje samt en del av 1. etasje benyttes til bevertning og arrangement; Kro; RB1 
3. etasje skal benyttes til utleieenheter / rorbuer; fritids- og turistformål; RB1 
 

1.8 Redskapslager L2 
1.etasje av ”Kroa” skal benyttes til formål som Redskapslager L2 eller andre formål rettet mot fiskeri og 
kaifunksjoner.  Noe av 1.etasje kan benyttes som bevertningsarealer som i dag, som del av signatur RB1. 
 

1.9 Naust N1 
Arealet kan gjenoppbygges med ett naust med maks mønehøyde 4,5m 
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1.10 Fiskemottak / Utleieenheter (Engenesbrygga); FM1 + RB2 
1. etasje tillates for fiskemottak, FM1, eller annen og liknende fiskerirettet virksomhet. 
2. etasje tillates ombygget til Rorbuer eller annen form for utleieenheter til Fritids- og turistformål; RB2. 
Maksimal mønehøyde settes til 9,0m over kainivå. 
 

1.11 Sjørettede lagerbygninger L1 
Arealet benyttes til eksisterende lagerbygning  
 

1.12 Slamavskiller SA1 
Området avsettes for framtidig felles slamavskiller for den delen av Engenes som naturlig har avrenning 
og avløp til havneområdet. 
 

1.13 Naust N2 
Området skal brukes til naust som i dag. 
Kulturetatens krav til vern og vedlikehold skal følges. Se generelle punkt vedr. krav stilt til hensynssone 
C. 
 

1.14 Kai / Lager / Kontor K1 
Området skal benyttes til lager av fiskeredskap/-utstyr/-bruk. Det kan også benyttes til kontor i tilknytting 
til virksomhet innen fiskeri.  
Kulturetatens krav til vern og vedlikehold skal følges.  
Se generelle punkt vedr. krav stilt til hensynssone C. 
 

1.15 Kulturminne / Gravrøys; hensynssone D 
Gravrøysa på toppen bak det gamle steinbruddet er automatisk freda ihht lov om kulturminner av 1978 § 4 
og markert med hensynssone d) på plankartet.  Kulturminnet er båndlagt etter kulturminneloven § 4.  
 

1.16 Kulturminner / Bygninger; hensynssone C 
3 bygninger i området med signatur Naust N2 og 2 bygninger i området med Kai/Lager/Kontor K1 er 
markert med hensynssone C i plankartet. Ihht Plan- og bygningsloven § 12-7, 6 skal bygningene 
istandsettes og vedlikeholdes etter antikvariske prinsipper.  Bestemmelsen om bygningsmessig 
vedlikehold gjelder alle bygningene innenfor områdene N2 (2 gamle naust + ei lita bu), N3 (brygge) og 
K1 (to kai-/lager-bygninger (brygge/kontor)). 
 

 
 
2.  OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR;  

PBL §12-5 nr.2 
 

2.1 Fylkesvegen skal ha 15m byggegrense.   
 

2.2 Direkte adkomster fra Fv132 til eiendommer opprettholdes som i dag. 
 

2.3 Fv132 reguleres med den bredde som tidligere er ervervet til veggrunn. Teoretisk regulert bredde settes til 
12m.  Plangrensa er lagt i vegmidte.  Bare ca halve vegarealet er dermed med i denne reguleringsplanen..  
 

2.4 Adkomst V1 til UH1 skal være offentlig.  Vegen skal også være adkomstveg til Nærmiljøanlegget / Plass 
for utearrangement; signaturen UA1.  Vegen reguleres med bredde 6m som inkluderer veggrøft på 1m på 
hver side. 
 

2.5 Parkeringsplass P01 og P02 skal være offentlige p-plasser. 
P02 er parkering i tilknytning til hurtigbåtkaia (H1), men skal også være p-plass for brukere av 
friluftsområdene og evt. behov til parkering i forbindelse med arrangementer. 
 

2.6 Adkomstveg V2 er adkomst til Engenesbrygga (FM1/RB2) og kaiområdet nedenfor Kroa. 
Vegen er regulert med 8m bredde som inkluderer veggrøfter og skråninger. 
Vegen er også adkomst til området for slamavskiller SA1 og Lager L1 
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2.7 Område A1 (Annet vegareal) er vegskråning som benyttes til snølagring. 
 

2.8 I områdene Fiskerihavn F3 og F4 tillates etablert flytebygger i hht Kystverkets godkjennelse, og må ikke 
være til hinder for fiskebåters bevegelser i havna. 
Havna med manøvreringsområder i forhold til kaier skal underlegges Kystverkets bestemmelser for 
offentlig fiskerihavn. 
 

 
 
5.  OMRÅDER FOR LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER  

SAMT REINDRIFT (LNFR); PBL §12-5 nr.5 
 
5.1 Friluftsområdet F01 kan bebygges med ett naust pr. bruksnummer. Maks mønehøyde settes til 4,5m 

Tilhørende båtopptrekk kan etableres til lavvann. 
 

5.2 Område for Utearrangement UA1 
Området skal benyttes til nærmiljøanlegg og kan møbleres i hht de aktiviteter som tilhører et sånt område; 
bord og benker, grue/bålplass o.l. 
 
 

 
 
6. OMRÅDER FOR BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG; PBL §12-5 nr.6 

 
6.1 Farleder underlegges Kystverkets lover og bestemmelser. 

 
6.2 Ytre havneområde F5 underlegges Kystverkets lover og bestemmelser. 

 
 


