Reguleringsbestemmelser for farled og utdypingsområder i
Hvaler kommune
1. Generelt
1.1 I tillegg til reguleringsbestemmelsene består reguleringsplanen av plankart, datert den
29.05.2013
1.2 Kulturminneloven gjelder for tiltak innenfor planområdet. Dersom det under og
anleggsarbeid i området avdekkes funn som automatisk er fredet etter kulturminneloven,
skal arbeidet straks stanses og meldes til vedkommende vernemyndighet.
1.3 Planområdet er regulert til følgende formål:
Landbruk, natur og friluftsområder pbl § 12-5 nr. 5
- Naturformål (5120)
Bruk og vern av sjø og vassdrag pbl § 12-5 nr. 6
- Farled (6200)
- Ferdsel (6100)
- Utdypingsområder (6900)
2. Naturformål
(pbl § 12-7 nr. 2)

2.1 Ingen bestemmelser til dette formålet. Kommuneplanens bestemmelser gjelder.
3. Farled
(pbl § 12-7 nr. 2)

3.1 Reguleringsplanen omfatter farled for nyttetrafikk, samt de volumer masse som skal
fjernes for å etablere farleden med angitte dimensjoner.
3.2 Innenfor området for farled er det ikke tillatt å deponere masser eller gjenstander av noen
art som kan medføre at farleden blir grunnere enn 13,3 m.
3.3 Det kan med hjemmel i havne- og farvannsloven, innføres spesielle regler for ferdsel og
aktivitet i området, herunder regler om fartsgrenser og om ferdsel i mørke og usiktbart
vær.
3.4 Innenfor området kan det plasseres fyr, lykter, staker eller andre faste eller flytende
sjømerker og innretninger for sikring av ferdselen i farleden.
4. Ferdsel
(pbl § 12-7 nr. 2)

4.1 Innenfor området kan det plasseres fyr, lykter, staker eller andre faste eller flytende
sjømerker og innretninger for sikring av ferdselen i farleden.
5. Utdypingsområder
(pbl § 12-7 nr. 2)

5.1 Det kan innenfor utdypingsområdene utdypes til kote -13,0 meter med tilhørende
sikkerhetsmargin.
5.2 Det skal legges vekt på at anleggsarbeidet utføres på en slik måte at det ikke medfører
unødig skader på naturmiljøet eller ulemper for ferdselen i området. Tiltakene skal
gjennomføres i en periode av året som medfører minst skade for naturmiljø,

fiskeinteresser og friluftsinteresser, og i samsvar med gjeldene tillatelser og forskrifter for
slike tiltak.
6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER
(pbl § 12-7, nr. 10)

6.1 Det skal utarbeides et miljøoppfølgingsprogram som bl.a. inneholder et
miljøovervåkningsprogram. Dette programmet skal bl.a. vise hvilke miljøparametre som
skal overvåkes, målepunkter, grenseverdier og avbøtende tiltak.
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