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TVEDESTRAND KOMMUNE

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til

REGULERINGSPLAN FOR GLASTADSTYKKET

GENERELT

1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrensepå plankartet.

1.2 Innenfor planområdet skal arealene disponeres til følgende formål,
overensstemmendemed plan- og bygningslovenspgr. 25:

Byggeområder:
Boliger

Offentlige trafikkområder:
Kjøreveg
Gang/sykkelveg,fortau
Trafikkdeler, grøft

Friområder:
Park, turveg m.v.

Spesialområder:
Trafo / tekniske anlegg

FL Friluftsområde
FLS Friluftsområde sjø

FELLESBESTEMMELSER

2.1 Sammen med byggemeldingskal det vedlegges et målsatt situasjonskart i M = 1:500
som i ti1leggtil bebyggelsenskal vise hvordan den ubebygde del av tomten skal
p1aneresog utnyttes.På kartet skal det angis tomtegrenser, VA-ledninger,kabler,
gjerder, forstøtningsmurer,adkornst,parkeringsareal, lasteareal, lagerareal og
terrengmessigbehandling med høydeangivelser.Byggemeldingerskal inneholde
dokumentasjon i henhold til byggeforskrifteneskrav.

2.2 Utforming og plassering av bygningerog anlegg, herunder gesims- og sokkelhøyde,
skal godkjennes av kommunen. Ved byggingav garasjer og parkeringsplasser skal det
tas hensyn til bygningsmiljøetog områdets særpreg.

2.3 Boligen plasseres innenfor byggegrensene som er vist på planen. For plassering av
garasjer og uthus se punkt 3.4 i bestemmelsene her.
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2.4 Bygningene i felt B1-3, og .B12-16 skal ha saltak, halv valm eller heivalm med
takvinkel mellom 22-40 grader. Mindre takoppbygg, arker, kvist, garasjer, uthus o.l.
kan tillates og kan ha slakere takvinkel. Takterrasser tillates kun på garasje/earport.

Bygningene i felt B4-11, og B17-20 kan ha saltak, halvvalm, helvalm, pulttak eller
flat tak mellom 0-40 g-rader. Mindre takoppbygg, arker, kvist o.l. kan tillates.
Takterra.sser tillates kun på garasje/earport.

2.6 Kommunen skal, ved behandling av byggemeldinger,ha for øye at bebyggelsenfår en
god form og materialbehandling og at bygninger i samme byggeflukteller gruppe får
en harmonisk utforming. Kommunen kan bestemme utvendige farger på bygninger,
herunder farge på tak.

2.7 Det skal på egen tomt, i fellesareal eller friareal eller på annen måte som kommunen
kan godkjenne, avsettes og opparbeides tilstrekkelig plass for lek. Lekeplasser skal
være opparbeidet før området tas i bruk.

2.8 Ubebygde deler av tomtene skal gis en tiltalende utforming og beplantning.
Vegetasjon, steingjerdero.l. som etter kommunens skjønn har verdi som miljøfaktor
eller på annen måte skal bevares. Felling av trær skal godkjennes av kommunen.
Kommunen kan kreve fjemet busker og trær som kan være sjenerende for naboer eller
til ulempe for alminnelig ferdsel.

2.9 Søppelspann, avfallscontainere,tomemballasje, tørkestativ, m.v. skal plasseres, og
utendørslagring finne sted på en slik måte at det etter kommunens skjønn ikke virker
skjemmende for omgivelsene. Ved byggemeldingerskal det i situasjonsplanensom
følger gjøres rede for slike innretningerog tiltak.

2.10 Det er ikke tillatt å inngå privatrettslige avtaler i strid med reguleringsplanog
-bestemmelser.

2.11 Kommunen kan gjøre unntak fra disse reguleringsbesternmelsenenår særlige grunner
foreligger.

3. BOLIGER, BI - 20

3.1 Områdene B1-18 skal benyttes til eneboligbebyggelse med tilhorende garasje og
uthus o.l. Det skal avsettes plass til minst en garasje og en biloppstillingsplass pr.
boenhet. Hybelleilighet som ikke er fysisk adskilt fra boligen kan tillates.

Områdene B19-20 kan benyttes til eneboligbebyggelse som i punkt 3.1. Altemativt
kan det tillates to boenheter per tomt.

3.3 Bygningene kan oppfores i inntil 2 fulle etasjeplan. Monehoyden skal ikke oyerstige
9,0m og gesimshoyden skal ikke overstige 7,0m, begge målt fra lavest ferdig planert
terreng. Der terrenget etter kommunens skjonn er slik at det er naturlig med
underetasje, kan kommunen godkjenne ett underetasjeplan. Monehoyden skal da ikke
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overstige 10„Omog gesimshoyden skal da ikke overstige 8,5m, begge målt fra lavest
ferdig planert terreng. Illoydeberegning for øvre gesims gjelder også for pulttak og tak
med takoppbygg, arker, kvist, o.l.

3.4 Uthus og frittliggende garasje kan bare oppfores i 1 etasje med grunnflate ikke over
50,0 m2, og skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.
Plasseringer av garasje/uthus skal være vist på situasjonsplanen som folger
byggemeldingen for bolighuset, selv om de ikke skal oppfores samtidig med dette.
Frittstående garasje og uthus kan plasseres med avstand i forhold til nabogense og
forhold til andre andre bygninger slik det er fastlagt etter de generelle bestemmelsene

plan og bygningsloven med forskrifter.

Garasjer eller earporter som ligger vinkelrett eller skrått på offentlig- eller felles veg,
må plasseres min. 4,0 meter fra formålsgrense mot veg. Garasje parallelt med veg,
skal plasseres minimum 1,0 m fra formålsgrense mot den vegen tomta har atkomst
fra.

3.5 Kommunen kan tillate at det i boliger innredes mindre lokaler for håndverk, service
eller annen næringsvirksomhetdersom dette etter kommunens skjønn ikke er til
sjenanse for omgivelsene.

3.6 Før det gis byggetillatelsefor boliger, må fortauet være opparbeidet frem til tomtene.

OFFENTLIGE TRAFIKKFORMÅL

4.1 I områdene skal det anlegges kjøreveg, fortau og gang-/sykkelvegmed trafikkdelere,
rabatter, grøfter og skråninger som vist på planen.

4.2 Avkjørsler som ikke er vist på planen, skal godkjennes av vedkommende
vegmyndighet.Avkjørsler skal utformes og vedlikeholdes i henhold til Statens
vegvesensvegnormaler og forskrifter.

4.3 I frisiktssonene ved vegkryssog avkjørsler skal det være fri sikt i en høyde av 0.5 m
over tilstøtende vegers planum.

4.4 På plankartet er skjæringer og fyllinger bare delvis inntegnet. Det forutsettes at
nødvendige grøfter, skjæringer og fyllingerkan legges inn på tilstøtende områder, selv
om disse er regulert til annet formål.

FRIOMRÅDER, Fl - F15

5.1 Friområdene skal benyttes til park, turveger og lekeplasser.

5.2 Innenfor F6 kan det anlegges brygger med tilhørende anlegg for småbåter.
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TRAFO / TEKNISKIEANLEGG, T1

6.1 Området skal benyttes til transforrnatormed tilhørende bygningerog anlegg.

6.2 Utforming og plassering av bygninger og anlegg fastsettes av kommunen.

FRILUFTSOMRÅDE,FLI

7.1 I friluftsområdet kan det anlegges turstier og turløyper.

7.2 Ved sjøen kan det i friluftsområdet tilrettelegges for båtplasser.

FRILUFTSOMRÅDEI SJO, FLSI

8.1 Innenfor FLS1kan det anlegges brygger for småbåter som vist på planen.
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