DRANGEDAL KOMMUNE.
Bestemmelser til kommunedelplan for Toke med Oseidvann 2010 - 2022
Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 22. august 2011.
Kommunestyrets godkjenning: 30. august 2011.
Juridisk bindende plandokumenter er:
Plankartet og bestemmelsene.


Plandokumenter som ikke er juridisk bindende: Planbeskrivelse inkludert
konsekvensutredning

Mål for arealbruken
Kommunedelplanen skal bidra til å utvikle denne delen av kommunen i henhold til
vedtatt kommuneplan (2007-2020). Hovedmål i Drangedal er å stabilisere folketallet
og deretter få til befolkningsvekst. Videreutvikling av gode bokvaliteter, styrking av
næringslivet, fremming av god miljøpolitikk inkludert å avsette større naturområder og
områder der landbruksproduksjon er viktig, utvikling av opplevelsesbasert
næring/reiseliv, stimulere til fortsatt aktive grender, tilrettelegge for spredt bosetting
men også avgrensede boligområder, økt hyttebygging; helst konsentrert og relativt
sentrumsnært er av viktige ”redskaper” for måloppnåelse.

1. Generelle bestemmelser (pbl § 11-9)
1.1.

Plankrav.
a) For områder avsatt til framtidig bebyggelse og anlegg kan arbeid og tiltak som
krever byggetillatelse ikke settes i gang før området inngår i en reguleringsplan.
b) For byggeområder der flere grunneiendommer inngår, skal det normalt utarbeides
felles reguleringsplan
c) I eksisterende områder for bebyggelse og anlegg der det ikke foreligger
reguleringsplan og i LNF- områder der spredt bolig- og fritidsbebyggelse er tillatt,
skal det utarbeides reguleringsplan når
- det søkes om mer enn 1 bolig,
- det søkes om mer enn 2 fritidsboliger
- søkes om tiltak med større grunnflate enn 400 m2 for andre bygge- og
anleggsformål
d) For småbåthavner med plass til mer enn 4 båter skal det utarbeides
reguleringsplan
e) Alle forslag til planer innenfor området skal sendes Fylkeskommunen til uttale j.f.
kulturminneloven § 9.
f) Det settes krav om ROS (risiko og sårbarhetsanalyse) for alle planer. Før
igangsettingstillatelse gis for bygg – og anleggstiltak skal det dokumenteres at
byggegrunnen vil bli midlertidig og varig sikret mot ras/utgliding i byggeområdet j.f.
pbl § 4.3 og 12-7. pkt 2.

1.2

Krav til løsninger i byggeområder og i LNF områder der spredt bebyggelse
er tillatt:
a) Håndtering av overflatevann skal løses lokalt evt. ved fordrøyningsbasseng

b) Ved all nybygging av boliger og fritidsboliger, skal det gjøres tiltak for å
senke radonnivået dersom nivået overstiger 100 Bq/m3.
c)

Innenfor planområdets nedslagsfelt til Oseidvann, er det ikke tillatt å legge inn
vann i bygg som benyttes som fritidsboliger, unntatt der det kan tilknyttes
godkjent anlegg og eksisterende utslipp.

1.3

Rekkefølgekrav
a) I områder for framtidig boligbebyggelse (felt B1-B8) kan utbygging først
skje når tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning,
transport og vegnett er etablert. Seinest når feltet er 50 % utnyttet til
boligbebyggelse, skal det være etablert helse- og sosialtjenester,
barnehagetilbud, skoler og trafikksikre skoleveger, friområder og
lekeplasser.
b) I områder for framtidig fritidsbebyggelse (felt FB1-FB12) kan utbygging
først skje når tekniske anlegg og samfunnstjenester som energiforsyning,
transport og vegnett er etablert.

1.4

Rammer
a)

Universell utforming: Ved planlegging, utbygging og gjennomføring av bygge- og
anleggstiltak, skal tilstrebes god tilgjengelighet for alle.

b) Krav til lekeplasser og uteoppholdsareal: Ved planlegging og utbygging av
nye boligfelt skal det avsettes minimum 100m2 egnet fellesareal for lek og
uteopphold pr. bolig. Min. 35m2 av fellesarealene pr. bolig skal
opparbeides som nærmiljøanlegg/lekeplass. Minstenorm for etablering av
grendelekeplass: beliggende maks. 700 m fra bolig, min. 5 daa i areal,
maks. 25 boliger pr. grendelekeplass
c) Det må foreligge tillatelse fra kommunen for å omdanne/ta i bruk bolig til
forretningslokale; herunder hotell eller annet herberge.
d) I framtidige byggeområder nærhøyspentanlegg skal arealdisponeringen
være slik at avstanden fra senterlinja til bygg for varig opphold og
tilhørende uteareal og lekeplasser er minst 50 m. Arealer for varig opphold
skal ikke få magnetfelt med verdi over 0,4 µT.
e) I eksisterende områder for bebyggelse og anlegg der det ikke kreves
reguleringsplan, kan arbeid og tiltak etter §§20-1 og 20-2 tillates igangsatt
dersom tiltaket ikke inneholder mer enn




1 bolig
2 fritidsboliger
400 m2 grunnflate for andre bygge- og anleggsformål.

og at det kan dokumenteres
 tilfredsstillende atkomst og tekniske anlegg
 ikke er i konflikt med dyrka mark
 ivaretakelse av barn- og unges interesser

1.5

Generelt om miljøkvalitet, natur, landskap og grønnstruktur.
a) Nye bygninger, konstruksjoner og anlegg samt endringer av slike skal
utformes i samspill med omgivelsenes karakter og form. Det skal bla.
legges avgjørende vekt på å bevare åsprofiler/silhuetter og å ta vare på/ta
hensyn til vegetasjon og naturmiljø;- spesielt langs bekkedrag/vassdrag.

b) Ved planlegging og utforming av bygge- og anleggstiltak skal det legges
vekt på å ha sammenhengende og variert grønnstruktur både med tanke
på ivaretakelse av biologisk mangfold og i forhold til å gi mulighet for lek,
aktiviteter og friluftsliv - hele året. Grønnstruktur innebærer også
hvitstruktur (vinterforhold) på den måten at barn og unge skal kunne drive
med enkle vinteraktiviteter nær bolig og fritidsbolig.
c) Bebyggelse og anlegg skal utformes i samsvar med sin funksjon og ta
hensyn til tilgrensende bebyggelse og anlegg når det gjelder plassering,
utnyttingsgrad, volum, takform, material- og fargevalg samt belysning.
Avvik eller brudd med tilgrensende bebyggelse og anlegg kan vurderes i
tilfeller hvor det tilfører området nye og helhetlige arkitektoniske kvaliteter
d) Det skal tas estetikk- og landskapshensyn ved alle bygge- og anleggstiltak
både på land og i vann.
g) I hele planområdet skal tiltak som medfører støy underlegges retningslinjer
for støy i planleggingen (T-1442).
1.6

Hensyn til eksisterende bygningsmiljø og kulturlandskap
a) Ved utforming av nye bygninger, ombygging av eksisterende bygg og
andre bygnings- og anleggsmessige tiltak skal det i
kulturlandskapsområder og i kulturmiljøer med bestående bygninger av
historisk og antikvarisk verdi, utvises spesiell aktsomhet med tanke på å få
til god tilpassing til byggeskikk og landskapskvaliteter.
b) Ny bebyggelse som er knyttet til stedbunden næring skal utformes med et
bevisst forhold til den type landskap og den lokale byggeskikk det ligger i
ved at det tilstrebes god sammenheng mellom landskap, bygningsvolum
form, takvinkel, materialer og farger.

1.7

Miljøoppfølging
a) Ved større bygge- og anleggstiltak på land eller i/på vann, kan kommunen
pålegge tiltakshaver å dokumentere at virksomheten ikke medfører
miljøulemper for natur eller mennesker.
b) Kommunen kan pålegge tiltakshaver å iverksette avbøtende tiltak for å
minimalisere mulige miljøulemper; både under anleggsperioden og etter
ferdigstilling av prosjektet.
c)

Ved planlegging og utbygging av større områder for bebyggelse og anlegg, skal
alternative energikilder vurderes.
d) Transportløsninger i anleggsfase skal utredes og godkjennes av kommunen før
igangsetting. Det skal tas spesielt hensyn slik at ikke anleggsvirksomheten gir
miljøulemper for nærliggende boliger, gårdsbebyggelse, naturmiljø og
friluftslivsinteresser.
g) Det må gjennomføres en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for alle
utbyggingsområder, både eksisterende og nye områder, ved
reguleringsplanarbeid eller enkeltsaker.

1.8

Område for råstoff utvinning
a) I område for råstoffutvinning kan det drives uttak av grus/sand. Før ut
utvidelse av eksisterende uttak skal det foreligge godkjent reguleringsplan
som viser omfang, etappemessig utvinning/istandsetting, terrengtilpassing
og etterbehandling. Området skal først brukes til råstoffutvinning. Når
uttaket er avsluttet skal det nyttes til landbruk-, natur-, og friluftsområde.
Nye tiltak kan tillates inntil 400 m2 etter søknad.

2 Bestemmelser til arealformål etter pbl § 11-7 nr. 1 Bebyggelse og
anlegg, nr.2 Samferdsel og teknisk infrastruktur nr.3 Grønnstruktur
(Hjemmel: pbl § 11-10).

2.1

Mindre utbyggingstiltak i eksisterende bebygde områder
a) I nåværende områder for bebyggelse og anlegg, unntatt for områder som
ligger innafor strandsonen, kan mindre bygge- og anleggstiltak
gjennomføres uten at det kreves ny reguleringsplan. Følgende
forutsetninger gjelder:






ny bebyggelse skal kunne innpasses i landskapsstrukturen på stedet
ny bebyggelse skal tilpasses og spille opp mot bestående bygningsmiljø
når det gjelder bygningshøyde, volum, grad av utnytting
ny bebyggelse skal kunne benytte eksisterende infrastruktur og
transportsystem
ny bebyggelse skal ikke være i konflikt med dyrka mark
ny bebyggelse skal ta hensyn til kulturminnevern, naturvern og
friluftlivsinteresser

2.2

Fysisk utforming av trafikkanlegg
a) Vegtrafikkanlegg som skal overtas av kommunen skal opparbeides i hht.
kommunalteknisk norm
b) Statlige og fylkeskommunale trafikkanlegg skal opparbeides i hht. statlige og
fylkeskommunale normer for slike anlegg
c) Det skal legges vekt på god terreng- og landskapstilpassing og lokal
vegetasjonsbruk ved opparbeidelse av trafikkanlegg

2.3

Områder for bebyggelse og anlegg i offentlig eie
a) Strandsti i Prestestranda skal være offentlig

2.4

Strenghetsklasser for avkjørsler til veg (jfr. plankart)
a) Strenghetsklasse A: Streng holdning til avkjørsler.
 Antall direkte avkjørsler til vegen skal være meget begrenset.
 Nye avkjørsler tillates normalt ikke uten at det er i samsvar med
reguleringsplan. Der slik plan ikke foreligger, vil ny avkjørsel som unntak
kunne tillates etter en teknisk plan godkjent av statens vegvesen.
 Unntatt er gårdsbruks hovedavkjørsel knyttet til jord- og skogbruk.
 Utvidet bruk av boligavkjørsel bør begrenses.
b) Strenghetsklasse B: Mindre streng holdning til avkjørsler:
 Antall direkte avkjørsler til vegen må begrenses
 Nye avkjørsler må primært knyttes til eksisterende avkjørsler og plasseres
med tanke på framtidig utviklingsmulighet.

3

3.1

Bestemmelser til arealformål etter pbl § 11-7 nr. 5 -landbruks-, naturog friluftsformål og nr.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med
tilhørende strandsone. (Hjemmel: pbl. §11-11)
LNF-områder for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet (§11-7. 5 a)
b) Landbrukstiltak er meldepliktige (byggemelding/melding) og skal
dokumentere




tilpassing til bestående bygningsmiljø og kulturlandskap
i størst mulig grad kunne benytte eksisterende infrastruktur og
transportsystem
ikke å være i konflikt med dyrka mark.

*Nedenstående definisjoner i T-1443 Plan og bygningsloven og landbruk pluss er retningsgivende og ikke juridisk
bindende:

Ikke juridisk bindende:
Tiltak som inngår i lnfbegrepet og defineres som
stedbunden næring

Ikke juridisk
bindende:

Bygninger, anlegg eller
utnyttelse som det av hensyn
til drift av næringen er
nødvendig å plassere på
stedet. Bygninger og anlegg
knytta til stedbunden næring

Bygninger for:
kårbolig
husdyrhold
seterdrift
hagebruk
gartneri
pelsdyravl
fiske

Eksempler

Med utg.punkt i gårdens egne
produkter,
kan også andre bygninger og
anlegg regnes som
stedbunden næring

gårdssagbruk
gårdsbutikk
gårdskafé
gårdsfabrikk
og lignende

Bruk av gårdens bygninger til
annet
formål i begrensede perioder,
eller bruk av mindre del av
bygning

Utleie av
for eksempel:
bryggerhus
seterbu
skogshusvære
del av innhus
del av uthus

Ikke juridisk bindende:
Noen av kriteriene som skal være oppfylt for at tiltaket
skal inngå i stedbunden næring/LNF

Tiltaket skal være knyttet til gårdsproduksjon/ det behov
gården har for varer og tjenester
Virksomheten er basert på/tilpasset gårdens eget
ressursgrunnlag og videreforedling av dette
Andre kriterier for vurdering av om tiltaket er stedbunden
næring:
-tiltakets områdemessig virkning
- tiltakets størrelse og volum
-tiltakets virkning i forhold til natur-og kulturlandskap,
naturvern, friluftsliv, kulturminner, trafikale forhold, naboer,
estetikk og gårdstun, mulighet for innpassing i
eksisterende bygg, drikkevann, forurensing, utelagring
eller andre visuelle forhold
- om tiltaket er i samsvar med kommuneplanens mål for
utbyggingsmønster, tettstedsavgrensing, jord- og
skogvern, annet

3.2

LNF-områder for spredt bolig-, og fritidsbebyggelse (§11-7.5 b)
a) I områdene kan oppføring og endring av bygg og anlegg skje på grunnlag
av enkeltsøknader eller reguleringsplan. Det må dokumenteres at
tiltakene:
 ikke får en dominerende plassering eller utforming i forhold til landskap
og tilgrensende bebyggelse
 kan få tilfredsstillende vanntilførsel og avløpsløsning
 kan få tilfredsstillende adkomst/avkjørsel
 ikke er flom- og skredutsattikke er utsatt for vesentlig støy- el. annen
forurensing
 ikke kommer i konflikt med:
 arealer med høy bonitet eller dyrka mark
 kulturminner og kulturmiljø
 verdifulle områder for flora/fauna
 viktige friluftsområder
b) Ved søknad om mer enn 1 bolig samtidig, kreves det reguleringsplan
c) Ved søknad om mer enn 2 fritidsboliger samtidig, kreves det
reguleringsplan
d) Nye bygg og anlegg skal plasseres utenfor strandvernsonene.
e) For alle byggetiltak skal forholdet til andre interesser være avklart før
tillatelse kan gis.
f) Innenfor områdene LNF-SB (spredt boligbygging) tillates antall nye boliger i hht.
tabellen nedenfor

SB1-Solberg
6 enheter





SB2-Nedre
Bråten
4 enheter

SB3-Voje
3 enheter

SB4Henneseid¤
5 enheter

SB5-Bråtenheia
5 enheter

SB6Engåneset
3 enheter

Hver bolig kan bestå av 1 familieenhet og i tillegg 1 sekundærleilighet.
Grunnflate boligbebyggelse inklusive garasje og anneks kan utgjøre maks.
25% BYA.
Bebyggelsens mønehøyde kan maks være 8,5 m og gesimshøyde maks 6 m,
målt fra gjennomsnittlig terrenghøyde. Hovedtakform skal være saltak.

g) Innenfor områdene LNF-SF (spredt fritidsbebyggelse) tillates antall nye
fritidsboliger i hht. tabellen nedenfor:
SF1Hoseid

SF2Kursdalsseter

6 enh.

6 enh.





SF3Prestøya
(Oseidøya)
5 enh.

SF4Finneid

SN1Hulfjell

SF7Moland

SF8Elsbutangen

7 enh.

6 enh.

2 enh.

3 enh.

SF-9Ytre Vefall
4 enh.

SF10
Dalen
15 enh.

Grunnflate fritidsbebyggelse inklusive garasje og anneks kan utgjøre maks.
25% BYA.
Fritidsbebyggelsens mønehøyde kan maks være 6 m og gesimshøyde maks
3,5 m, målt fra gjennomsnittlig terrenghøyde. Hovedtakform skal være saltak.
For eksisterende hytter innenfor 100 m inklusiv på øyene, kan tillates maks
100 m2 BYA, det omfatter hytte, anneks, bod og garasje. Biloppstillingsplass
kommer i tillegg

h) Ved brann, riving og/eller hovedombygging kan det kreves endret terreng tilpasset
plassering slik at det blir økt avstand til vann og strandarealer. Maksimal tillatt
gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 meter over gjennomsnittlig terreng, og
mønehøyde ikke over 6 meter gjennomsnittlig terreng.
i) Dersom det foreligger særlige grunner for dispensasjon for økt hytteutnyttelse i
medhold av plan og bygningsloven § 19-1, tillates hyttene utbygd inntil 100 BYA.
Terrasse/platting skal ikke overstige 30 m2 og være direkte tilknyttet hyttedel.

3.3

Bruk og vern av vann

Drikkevann
a) Tiltak og virksomhet i Oseidvann, bekker og elver som renner ut i Oseidvann og
som kan forringe drikkevannskvaliteten, er forbudt
b) Motorisert ferdsel på Oseidvann er forbudt, med unntak av nødvendig ferdsel for
stedbunden næring og andre eiendommer rundt vannet
c) Det tillates ikke landing og start med motordrevet sjøfly

Kombinert formål: Ferdsel, fiske, naturområde, friluftslivsområde
d)

Motorisert ferdsel på Toke
 I 50-metersbeltet på vannet målt fra strandkant (land og øyer) gjelder 5 knops
hastighetsgrense i perioden 1.mai til 15. september.
 På visse vilkår kan det gis løyve til organiserte arrangementer med motoriserte
kjøretøy innenfor 50-m-beltet.
 Det tillates ikke landing og start med motordrevet sjøfly

e)

Utøvelse av næringsfiske skal prioriteres foran motoraktiviteter

Småbåthavn
f)

Det kan anlegges småbåthavn på egnede steder.
 Småbåthavn/flytebrygger for 5 båter og mer krever reguleringsplan
 Småbåthavn/flytebrygger for 4 båtplasser eller færre kan anlegges uten
reguleringsplan, men skal byggemeldes. Det skal arbeides for
samlokalisering av tilfeldige og uheldige båtplasser lang Toke. Brygger som
ønskes endret skal ikke overstige 6 løpemeter med maks bredde 2 meter
tilpasset terreng.
 Ved gjenoppføring / hovedreperasjon av brygge som tidligere var mer enn 6
meter, tillates ikke lenger enn 6 meter. Det skal legges spesielt vekt på
plassering som ikke vil forringe allmennhetens adgang i strandsonen.
 Det må dokumenteres at småbåthavna ikke er i konflikt med andre interesser
som f.eks. badeplasser, fiskeplasser, naturområder, manøvreringen av Toke,
strømningsforhold, dybder, mm.
 Anlegg skal innordnes estetiske hensyn og skal tjene det formål det er avsatt
for.

(3.4 Nødvendige bygninger, mindre anlegg og opplag i 100 m-beltet langs sjøen
(ikke aktuell bestemmelse i denne planen))
3.5

Bygge- og anleggstiltak i differensierte strandsoner.
- Gjelder i strandvernbeltet langs Toke og Oseidvann (areal mellom
vannkant og strandlinje). Strandlinje er vist på plankartet.
- Gjelder generelt i 20 m-beltet langs bekker i planområdet.
- Gjelder generelt i 50 m-beltet rundt småvann i planområdet

a) I strandsonene er det forbudt å sette i gang nye bygge- og anleggstiltak
som krever søknad etter § 20-1 og §20-2
b) I strandsonene kan tillates ombygging/tilbygg av eksisterende bygg for
landbruket, og gjenoppbygging av slike bygg etter brann eller annen
ulykke.
c) Bygge- og anleggstiltak med beboelsesrom, skal ha golvnivå beliggende
over kote 63 (som er 30 cm over 50-årsflommen)Tiltak som kan være
flomutsatt, skal sikres i forhold til 200-års flom i henhold til veileder fra NVE
”planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag”.
d) Innenfor strandvernbeltet lang Toke er det forbudt å plassere
campingvogner/bobil og lignende, unntatt på steder som er særskilt
regulert i planen.

RETNINGSLINJER
Private reguleringsplaner skal utarbeides i henhold til Grenlandstandarden. Det skal
bl.a . redegjøres for


Hvordan planen inngår i en større sammenheng i forhold til infrastruktur,
energiforsyning, privat og offentlig servicetilbud, eksisterende utbyggingsmønster og
samfunnsikkerhet.



Universell utforming og ivaretakelse av barn og unges interesser



Miljøforhold som landbruks-, natur og kulturvern- og friluftsinteresser, radonstråling,
forurensing, lokal overvannshåndtering/snøopplag

Hensynssoner (§11-8)
til §11-8.a)

Sikringssone i vassdrag.

1. I medhold av lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje
ledd og § 5 fastsetter kommunestyret egen forskrift som regulerer hastigheten for
motorisert ferdsel på Toke i 50-meters beltet på vannet (forskrift vedlagt)

til §11-8.c)

Hensynssone landbruk og hensynssone friluftsliv

1. I hensynssone landbruk skal det tas vesentlig hensyn til jordvern og til verdier i
kulturlandskapet ved vurdering av tiltak/inngrep.
2. I hensynssone friluftsliv skal det ved iverksetting av tiltak tas spesielt hensyn til
friluftslivet.

til §11-8.d)

Hensynssone naturvern og hensynssone båndlegging

1. I hensynssone naturvern gjelder angjeldende lovverk i hht. verneformålet:
Høydalsfjellet (del av)- naturreservat-skogvern
Henseidfjellet- nytt barskogreservat

Valnes skog- naturminne
Verna vassdrag –del av Rørholtfjorden –”innfanget sjøvann”
2. I hensynssone båndlegging gjelder k-plan fra 2003 inntil reg.planene er endelig
godkjent
til §11-8.f)
Hensynssone - Planer som fortsatt skal gjelde
1. Tidligere godkjente reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og disposisjonsplaner
gjelder slik det framgår av plankartet og av liste nedenfor:
PLANER SOM FORTSATT SKAL GJELDE
PLANID

PLANNAVN

IKRAFT

Disposisjonsplan for Molandsmoen, gbnr. 14/41

04.07.1975

Disposisjonsplan for Dalodden, gbnr. 14/14 og 46

04.07.1975

19670002

Reguleringsplan for industriområde Stemmen.

29.07.1967

19810001

Reguleringsplan for Henseid

30.06.1983

19930001

REGULERINGSPLAN MOEN GNR. 25, BNR. 38

28.11.1996

19950001

21.06.1995

19960004

BEBYGGELSESPLAN FOR EIENDOMMEN STRAUME GNR.14
BNR.1.
Reguleringsplan for Engå Bru

19960006

Reguleringsplan Vesternes, 29/36

03.11.1997

19970006

Reguleringsplan for FV302 Kåsdalen - Bakeriet

29.01.1998

19980004

Bebyggelsesplan Grønstad

09.03.1999

20000004

Reg.plan for Øvstebråt, gnr. 14, bnr, 2

23.11.2000

20010001
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Vedlegg til bestemmelser til k-delplan for Toke med Oseidvann.

Forskrift for motorferdsel på Toke, Drangedal kommune, Telemark.

Fastsatt av Drangedal kommunestyre den: ……. med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og
vassdrag § 4 tredje ledd og § 5.

§ 1. Virkeområde
Denne forskriften gjelder all motorferdsel på Toke i Drangedal kommune.
§ 2. Hastighetsregler
For fartsbegrensningen vises det til at en knop tilsvarer 1,852 km/t.
I 50-metersbeltet på vannet målt fra strandkant (land og på øyer) gjelder 5
knops grense i perioden 1.mai til 15. september.
§ 3. Landing og start med luftfartøy
Det tillates ikke landing og start med motordrevet sjøfly på Toke i Drangedal
kommune.
§ 4. Dispensasjon fra forskriften
Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som er gitt myndigheten kan i
enkeltsak dispensere fra denne forskrift dersom det forligger særskilte behov
§ 5. Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks den er kunngjort i samsvar med
forvaltningslovens § 38.

