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REGULERINGSPLAN FOR 

GLASTADHEIA II 

TVEDESTRAND KOMMUNE 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

Plankartets dato:   09.10.08      Siste revisjon:  23.03.09 
 

Saksbehandling Dato Sak 

Melding om planarbeid: 13.04.08  

Behandlet i det faste utvalg for plansaker:   

Utlagt til offentlig ettersyn:           15.12.08 – 16.01.09 

Behandlet i det faste utvalg for plansaker 2. gang:   

Vedtatt i Tvedestrand kommunestyre:   

 

1. GENERELT 

1.1 Disse bestemmelsene gjelder for det området som er vist med reguleringsgrense på plankartet. Innenfor 
planområdet skal bebyggelsen plasseres innenfor de viste byggegrensene. Garasjer og andre mindre uthus 
under 50 m2 kan plasseres utenfor byggegrensene, inntil 1 m fra nabogrense. 

1.2 Arealene innenfor planområdet er satt av til følgende formål: 

Byggeområder - § 25, 1. ledd nr. 1  
Frittliggende eneboliger 
Konsentrert småhusbebyggelse 
Allmennyttig bebyggelse 

Trafikkområder - § 25, 1. ledd nr. 3 
Kjørevei  
Gang-/sykkelvei 
Kjørbar gang-/sykkelvei 
Annen veigrunn 

Friområder - § 25, 1. ledd nr. 4  
Lekeplass  
Tursti 

Spesialområder - § 25, 1. ledd nr. 6  
Friluftsområde  
Frisiktsone 
Renovasjon 

Fellesområder - § 25, 1. ledd nr. 7  
Felles avkjørsel 
Felles parkering 

 

2. FELLESBESTEMMELSER 

2.1. Ved siden av disse reguleringsbestemmelsene gjelder bestemmelsene i plan- og bygningsloven og 
bygningsvedtektene i Tvedestrand kommune. 
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2.2. Det er ikke tillatt ved private avtaler å etablere forhold som strider mot disse reguleringsbestemmelsene. 

2.3. Unntak fra disse reguleringsbestemmelsene kan, når særlige grunner taler for det, tillates av kommunen 
innenfor rammen av plan- og bygningsloven og bygningsvedtektene for Tvedestrand kommune. 

2.4 Sammen med søknad om tiltak for det enkelte prosjekt skal det vedlegges målsatt situasjonsplan som viser 
bebyggelsen og disponering av den ubebygde delen av tomta. 

2.5 Skjæringer og fyllinger som oppstår ved planering av byggetomter, skal i sin helhet ligge innenfor arealet 
som er regulert til byggeformål. Fyllinger for veier, tomter og andre terrengplaneringer skal jordkles og 
tilsåes. 

2.6 Den ubebygde delen av området skal holdes fri for skjemmende opplag. Utendørs lager, avfallscontainere m. 
v. må plasseres slik at dette ikke er til sjenanse for omgivelsene og omkringliggende bebyggelse. 

2.7 Endelig utforming og plassering av bygninger og anlegg, herunder takform og gesims- og sokkelhøyde, skal 
godkjennes av kommunen. 

2.8 Det skal tilstrebes en mest mulig enhetlig utforming av bebyggelsen med hensyn til fasader, takform og 
materialbruk. Boliger i samme gruppe skal harmonere med hensyn til form, høyde og takvinkel. 

2.9 I avkjørsler skal det etableres frisiktsoner på 4 m x 30 m. 

 

3. OMRÅDER FOR FRITTLIGGENDE ENEBOLIGER, B1 – B4 og B11 – B12 

3.1 Områdene skal benyttes til frittliggende eneboliger med nødvendige garasjer og uthus.  

3.2 Bebygget areal, BYA, skal for den enkelte tomt ikke være større enn 150 m2.  

3.3 Mønehøyden for boligene skal ikke være større enn 8 m over gjennomsnittlig planert terreng rundt 
bygningen. Møneretningen for boligene skal være som vist på planen.  

3.4 Det skal avsettes minst 1 garasjeplass og 1 biloppstillingsplass pr. bolig på egen grunn. Avstanden fra 
garasje til veiens asfaltkant skal være minst 1,5 m dersom garasjen ligger parallelt med veien og minst 5 m 
der den ligger vinkelrett på veien. Der det er tilstrekkelig plass, kan dobbeltgarasje på inntil 50 m2 tillates.  

 

4. OMRÅDER FOR KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE, B5 – B10 

4.1. Områdene skal benyttes til konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, firemannsboliger, tremannsboliger, 
tomannsboliger og eneboliger i rekke).  

4.2. Prosent bebygget areal, %-BYA, skal for det enkelte område ikke være større enn 60 % av tomtearealet. 
Parkeringsareal skal ikke regnes med i denne beregningen. 

4.3. Mønehøyden for boligene skal ikke være større enn 9 m over gjennomsnittlig planert terreng rundt 
bygningen. Møneretningen for boligene skal være som vist på planen.  

4.4. Det skal avsettes minst 1,5 biloppstillingsplasser pr. bolig i felles parkeringsanlegg. 

4.5. I samarbeid med avfallsselskapet skal det innenfor område B5 avsettes tilstrekkelig plass for 
renovasjonscontainere for husstandene i dette området. 

 

5. OMRÅDE FOR ALMENNYTTIG FORMÅL, A1 

5.1. Området kan benyttes til grendehus, dagpark og barnehage.  

5.2. Prosent bebygget areal, %-BYA, skal ikke være større enn 30 % av tomtearealet. Parkeringsareal skal ikke 
regnes med i denne beregningen.  

5.3. Mønehøyden for bebyggelsen skal ikke være større enn 9 m over gjennomsnittlig planert terreng rundt 
bygningen. 

5.4. Det skal innenfor området avsettes 1 biloppstillingsplass pr. 50 m2 grunnflate for bebyggelsen. 
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6. FRIOMRÅDER, LEKEPLASSER 

6.1. Lekeplassen som er vist på planen, skal opparbeides etter kommunens norm for lekeplasser. Hogst av skog 
og rydding av vegetasjon i friområdene kan bare utføres etter godkjennelse av kommunen.  

 

7. FRILUFTSOMRÅDER 

7.1. Friluftsområdene skal tas vare på for allmennhetens uhindrede opphold. I områdene skal det ikke foretas 
annen tilrettelegging enn opparbeidelse og vedlikehold av enkle stier. Vegetasjonen skal i hovedsak 
beholdes. 

 

8. FRISIKTSONER 

8.1. I frisiktsonene skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over tilstøtende veiers planumshøyde. 

 

9. OMRÅDER FOR RENOVASJON 

9.1. Områdene skal benyttes til innsamlingsstasjoner for avfall fra husstandene i boligfeltet. 

9.2. Område R1 skal benyttes av samtlige boliger innenfor boligområdene B6 og B7. 

9.3. Område R2 og R3 skal benyttes av samtlige boliger innenfor boligområdene B8, B9 og B10. 

 

10. FELLES AVKJØRSEL 

10.1. Felles avkjørsel Fa1 skal være felles for tomtene innenfor boligområdet B11. 

 

11. FELLES PARKERING, FP1 – FP4 

8.1 Felles parkering FP1 skal være felles for alle boliger i område B5. 

8.2 Felles parkering FP2 skal være felles for alle boliger i område B6. 

8.3 Felles parkering FP3 skal være felles for de 4 nordligste boligene i område B7. 

8.4 Felles parkering FP4 skal være felles for de 2 sørligste boligene i område B7, og for alle boliger i områdene 
B8, B9 og B10. 

8.5 Innenfor områdene kan det oppføres carporter og garasjer som vist på planen. 

 

12. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

9.1 Lekeplassen skal stå ferdig før boliger i området tas i bruk. 

9.2 Fortau langs RV 410 fra Tvedestrand sentrum frem til planområdet, samt nødvendige frisiktsoner i krysset 
med RV 410, må være ferdigstilt før første bolig tas i bruk. 

9.3 Områdene for renovasjon for et boligområde skal være planert og klargjort for bruk før første bolig i det 
aktuelle boligområdet tas i bruk. 
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