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REGULERINGSBESTEMMELSER – ALTERNATIV 2, REVIDERT FOR  
LINDØYA  
Gnr. 205, bnr. 1-23 
 
§ 1 Avgrensing 
Det regulerte området er vist på plankart merket OP3-200711147-2, datert 07.02.2008 og revidert 
03.01.2010, 05.08.2013 og 30.05.2014. 
 
§ 2 Formål 
-   Byggeområde - fritidsbebyggelse 
-   Byggeområde - forretning /bevertning 
-   Byggeområde - allmennyttig formål (velbygning, toalettanlegg)  
-   Byggeområde – lager  
-   Offentlig trafikkområde - havn 
-   Friområde – park 
-   Friområde – turvei 
-   Friområde - tursti 
- Spesialområde – friluftsområde 
- Spesialområde - friluftsområde i sjø 
- Spesialområde – naturvernområde 
- Spesialområde – naturvernområde i sjø 
- Spesialområde - brygger/flytebrygger 
- Spesialområde – slipp/marina, marina/bensinanlegg, slipp/båtopplag 
- Spesialområde- bevaring (fritidsbebyggelse) 
- Spesialområde- friluftsområde/bevaring (fritidsbebyggelse) 
 
§ 3 Generelt 
Terrengoppfylling eller annen endring eller fjerning av landskapselementer tillates ikke. Skjøtsel av 
vegetasjon skal godkjennes av forvaltningsmyndigheten. 
 
Det tillates ikke innført fremmede arter, det vil si arter som ikke naturlig hører hjemme på øya. Det er 
tillatt å fjerne fremmede arter, jfr. Norsk svarteliste. Det tillates ikke transportert jord eller plantedeler til 
fastlandet. Unntak fra dette gjelder fjerning av jord og plantedeler til forbrenning i forbindelse med 
bekjempelse av fremmede planter, utført i regi av forvaltningsmyndigheten.   
 
Eksisterende stier og tråkk opprettholdes og det kan foretas opparbeidelse av stier med enkel standard for å 
fremme allmennhetens ferdselsmuligheter og kanalisere ferdselen til mindre sårbare områder. Med unntak 
av friområde (park) hvor det er foretatt arkeologiske undersøkelser i bakken, skal stifundament og dekke 
skilles fra eksisterende markoverflate med bestandig duk slik at inngrep i grunnen unngås.  
 
I planområdet skal det ikke oppføres gjerde eller andre stengsler som kan hindre fri ferdsel.  
 
Det tillates kun enkel, naturtilpasset skilting. 
Det tillates skilting mellom offentlige båtbrygger og badeplasser/steder av spesiell interesse for 
allmenheten.  
 
I forbindelse med relevant rammesøknad/søknad om tiltak skal det innhentes uttalelse fra Indre Oslofjord 
Fiskarlag, Kystverket Region Sørøst, Fiskeridirektoratet, Oslo Havn KF, Byantikvaren, Norsk Maritimt 
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Museum, Fylkesmannen, Hafslund Nett samt den virksomhet i Oslo kommune som har fagansvar for 
naturmangfold og friluftsliv.  
 
Innenfor naturreservat, som på reguleringskart er merket med ”F”, gjelder fredningsforskrift. 
 
§ 4 Byggeområde - fritidsbebyggelse 
Utnyttelse, høyder og utforming:     
 
Bygningsvolumene skal utformes i henhold til én av de to nedenfor nevnte måtene: 
I) Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 32 m², inkl. bod. Maksimal mønehøyde er 5,1 m og 

gesimshøyde 3,5 m. Takvinkel på hovedtak skal være minimum 290 og på takknekk og takoppløft 
minimum 120. Takoppløft skal være midtstilt på tak og være trukket inn minimum 1,2 m fra hver 
side målt på tak. Gesims skal være ubrutt under takoppløft. Takoppløft er kun tillatt på en side. 
Takutstikk på takoppløft skal være maksimum 10 cm i gavlside og 20 cm i front. 

II) Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 40 m², inkl. bod. Maksimal mønehyde er 3,9 m og 
gesimshøyde 2,7 m. Takvinkel på hovedtaket skal være minimum 220 og på takknekk-tak 
minimum 120. 

 
Byggehøyde skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Grunnmur skal ikke være høyere enn 30 cm over terreng der grunnmuren er lavest. Høyden inngår i samlet 
gesims-/ mønehøyde. 
 
Takutstikk på hovedtak skal være maksimum 30 cm ved gavl og 40 cm på langvegg, målt fra fasadeliv. 
 
Overdekket inngangsparti skal utføres i tre med åpen konstruksjon, uten tette veggfelt.  
 
Hyttene skal utføres i tre. Panel skal tilpasses byggeskikken på øya. Taktekkingen skal være papp eller 
shingel.  
 
Vinduer skal tilpasses byggeskikken på øyene med hensyn til størrelser, inndeling og brystningshøyder. 
Vinduer skal fortrinnsvis være sidehengslet. Store, sammenhengende vindusflater tillates ikke. Løse 
sprosser tillates ikke. 
 
Utvendige piper skal være av mur. 
 
Hyttenes farger skal være tilpasset bygningsmiljøet og ikke gi uheldig fjernvirkning.  
 
§ 5 Byggeområde - forretning /bevertning 
Maksimal tillat gesimshøyde er k 9,2. 
Maksimal tillatt mønehøyde er k 10,5. 
 
Bebyggelsen skal oppføres med skråtak, og være tilpasset øyas øvrige bebyggelse. 
 
§ 6  Byggeområde - allmennyttig formål (velbygning) 
Maksimal tillat gesimshøyde er k 9,3. 
Maksimal tillatt mønehøyde er k 11,5. 
 
Bebyggelsen skal oppføres med skråtak, og være tilpasset øyas øvrige bebyggelse. 
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§ 7 Byggeområde - allmennyttig formål (toalettanlegg) 
Maksimal tillat gesimshøyde er k 8,7. 
Maksimal tillatt mønehøyde er k 9,2. 
 
Bebyggelsen skal oppføres med skråtak, og være tilpasset øyas øvrige bebyggelse. 
 
§ 8  Byggeområde – lager  
Maksimal tillat gesimshøyde er k 9,1. 
 
Bebyggelsen skal oppføres med skråtak, og være tilpasset øyas øvrige bebyggelse. 
 
 
§ 9 Offentlig trafikkområde – havn 
I området tillates kun brygger for rutebåttrafikk. Bryggene skal tilpasses terreng og omgivelser. Det skal 
avsettes plass for ruteinformasjon og informasjon om øyene og det kan innpasses toalett som er tilpasset 
orienterings- og bevegelseshemmede. 
 
§ 10 Friområde - park 
Områdene utvikles som bade- og oppholdsplasser. Det tillates oppsatt toaletter og badebrygger. Tiltakene bør 
tilpasses orienterings- og bevegelseshemmede. 
 
§ 11 Friområde – turvei 
Regulerte turveier tillates opparbeidet med bredde inntil 2,5 m. 
Tiltakene bør tilpasses orienterings- og bevegelseshemmede 
 
§ 12 Friområde-tursti 
Regulerte turstier tillates opparbeidet med bredde inntil 1 m. 
Tiltakene bør tilpasses orienterings- og bevegelseshemmede 
 
§ 13 Spesialområde - slipp/båtopplag 
Innenfor området tillates det bebyggelse som i eksisterende omfang, og som vist på kartet.  
Det skal etableres spyleplass med fast dekke, drenering og oppsamlingskum.  
Området skal være åpent for gjennomgang i strandlinjen.  
 
§ 14 Spesialområde – friluftsområde 
Opplagsplasser for båter kan tillates fra 15. september til 1. mai.  
 
Det kan på øya etableres to felles toalett-, dusj- og vaskeanlegg, tilpasset orienterings- og 
bevegelseshemmede.   
 
Det tillates ikke etablert hekker og plattinger. 
 
§ 15 Spesialområde - friluftsområde i sjø 
Brygger, flytebrygger og bøyer til fortøying av båter tillates ikke. Bøyer som avskjermer badeområder mot 
båttrafikk er tillatt. Badebrygger ut fra friområde – park tillates. 
 
§ 16  Spesialområde – naturvernområde 
For naturvernområdene som omfattes av Lindøya naturreservat gjelder fredningsforskriften.  
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For øvrige områder gjelder: 
Eksisterende uthus, anneks, servicebygg og steingjerder kan opprettholdes. Nye byggetiltak tillates ikke.  
Det tillates ingen naturinngrep. 
Den stedegne vegetasjonen skal opprettholdes. 
Skjøtsel av vegetasjon skal begrenses til nødvendige tiltak for å sikre skjøtselsbetingete 
biotoper/naturtyper, samt skånsom rydding av hensyn til stier og eksisterende bygg og konstruksjoner. 
Skjøtsel skal gjøres i samråd med den virksomhet i Oslo kommune som har fagansvar for naturmangfold 
og friluftsliv.   
 
På skjærene avsatt til spesialområde – naturvernområde er ferdsel forbudt i hekkeperioden fra 15. april til 
15. juli.  
 
§ 17 Spesialområde - brygger, flytebrygger 
I områdene kan det innpasses bryggeanlegg for småbåter.  
Utsiden av eventuell bølgebryter ved gnr. 205, bnr. 2 skal benyttes til gjesteplasser.  
I bukta mellom slipp/marina og marina/bensinanlegg må tiltak ikke endre på vanntilstrømming inn i bukta. 
 
§ 18 Spesialområde – slipp/marina, marina/bensinanlegg, slipp/båtopplag 
Det skal etableres spyleplass med fast dekke, drenering og oppsamlingskum. Området skal være åpent for 
gjennomgang i strandlinjen. 
 
§ 19 Spesialområde – bevaring (fritidsbebyggelse) 
Hytter som er skravert som bevaringsverdige i kartet tillates bare ombygd eller utbedret under forutsetning 
av at eksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til opprinnelig utseende. Ved restaurering og/eller 
reparasjon av eksteriøret skal de opprinnelige materialer og elementer som vinduer, dører m.m bevares i 
sin sammenheng. Det opprinnelige eller karakteristiske uttrykk med hensyn til utforming, materialbruk, 
farger og utførelse skal bevares. Eksisterende elementer i bygningsmiljøet tillates ikke revet eller fjernet 
med mindre fravær av verneverdier kan dokumenteres. 
 
Alle fasadeendringer og andre søknadspliktige tiltak skal forelegges Byantikvaren før det gis tillatelse til 
endring/arbeid igangsettes. 
 
Dersom hyttene på grunn av brann eller annen årsak må erstattes av nybygg, tillates det oppført bebyggelse 
med samme dimensjoner, og for øvrig i overensstemmelse med reglene for utforming av hyttene i 
byggeområde - fritidsbebyggelse.  
 
§ 20 Friluftsområde/bevaring (fritidsbebyggelse) 
Stamhusets tilhørende hageanlegg på eiendom gnr. 205, bnr. 5, som avmerket på reguleringskart, 
reguleres til bevaring. Hagen) skal beholdes uendret eller tilbakeføres på grunnlag av 
dokumentasjon og kulturminnefaglig anbefaling.  
 
Alle søknadspliktige tiltak som berører bevaringsverdiene skal forelegges Byantikvaren for uttalelse før 
det fattes vedtak 
 
 
 
 
 
 


