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Reguleringsbestemmelser i tilknytning til detaljregulering for  

DETALJREGULERING FOR TROSAVIGVEIEN 71, 73 OG 75, HELLVIK 
 
Datert: 04.12.2013 

§ 1 FORMÅL 
Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Området 
er avgrenset med plangrense og reguleres til følgende formål: 
 

Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5 nr. 1) 
 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse 
 Uthus/naust/badehus 

 
 Samferdsel og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5 nr. 2) 
 Kjøreveg 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

 
Grønnstruktur (Pbl § 12-5 nr. 3) 
 Friområde 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (Pbl § 12-5 nr. 6) 
 Ferdsel 
 
 Hensynssoner (Pbl § 12-6) 
 Frisiktsoner 

 
§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

 
2.1 Krav til byggesøknad 

Til byggesøknaden skal det følge snitt og utomhusplan i målestokk 1:200 som 
illustrerer disponering av tomt, plassering av bygninger, nytt og eksisterende terreng, 
parkering, uteoppholdsarealer, evt. forstøtningsmurer og andre tiltak på tomta.  
 

2.2 Støy  
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-
1442/2012 skal legges til grunn for gjennomføring av reguleringsplanen. I forbindelse 
med planleggingen er det utarbeidet rapport for trafikkstøy og støy fra 
utskigingsanlegget ved Asserodden, Rapport nr. 704700-1-R1, Sinus AS, 13.09.2013. 
 
Ved utbygging av boliger innenfor planen skal rapportens anbefalte tiltak innenfor gul 
støysone etterkommes. Dette innebærer bl.a. at alle boliger skal ha minst 1 soverom 
på stille side av boligen. Det skal også være en solfylt uteplass for hver bolig som er 
skjermet fra trafikkstøyen. 

 
2.3 Estetikk og miljø 
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Det skal stilles høye krav til arkitektonisk kvalitet på bygg og utendørsanlegg. 
 Forstøtningsmurer i forlengelsen av boliger kan bygges i stedstøpt betong, eller lødd 
 natursteinsmur. Det skal være harmonerende material- og fargebruk innenfor hele 
 feltet.  

§ 3  BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
3.1 Fellesbestemmelser 

a) Bygningshøyder skal måles fra topp laveste gulv (TG). Høyden (TG) er laveste 
tillatte kotehøyde for plassering av bolighus. Bolighus kan plasseres høyere enn 
dette for å tilpasses terreng og atkomstveg. Maks kotehøyde for topp tak/møne 
(TT) er vist på plankartet. 

b) Carport/garasje og boder tillates etablert utenfor byggegrenser, også når de er 
sammenbundet med bolig. 

c) Levegger, utvendige trapper, terrasser og balkonger kan bryte/legges utenfor 
byggegrense. 

d) Forstøtningsmurer kan oppføres i forbindelse med oppføring av boligene for å ta 
opp terrengforskjeller på tomtene. 

e) Murer skal oppføres i betong eller naturstein.  
f) Eksisterende private brygger og kaianlegg innenfor planområdet tillates 

vedlikeholdt og videreført. 
 
3.2  Frittliggende småhus bebyggelse 
 

3.2.1 Delfelt BF1 
Det kan bygges 3 boliger i delfeltet. 
Maksimal bygningshøyde: 11 m over TG. 
Maks %-BYA  = 45%. Bolig skal ha maks 150 m2 BYA. Resterende tillatte BYA skal 
benyttes til terrasse, garasje, bod og trafikkareal. 
Det skal etableres to parkeringsplasser til hvert bolighus på egen tomt, inkludert  
carport/garasje. Det kan bygges garasje med maks BRA 40 m2. Sportsbod tillates i 
tillegg til dette. Boder kan bygges i tilknytning til carport/garasje. Det tillates boder i to 
plan.  
Takform skal være saltak eller pulttak. Saltaket kan være asymmetrisk. 
Tak på carport/garasje kan være flatt og benyttes som uteplass. 
Det skal opparbeides minst 150 m2 uteoppholdsareal pr. bolig på egen tomt. 
  
3.2.2 Delfelt BF2 
Normalt vedlikehold av eksisterende bolig i delfeltet tillates. Ved søknadspliktig 
byggetiltak må tiltak plasseres innenfor byggegrense mot Trosavigveien. 
 
Det kan bygges 1 bolig i delfeltet. 
Maksimal bygningshøyde: 11 m over TG. 
Maks %-BYA  = 30%. Bolig skal ha maks 150 m2 BYA. Resterende tillatte BYA skal 
benyttes til terrasse, garasje, bod og trafikkareal. 
Det skal etableres to parkeringsplasser på egen tomt, inkludert  
carport/garasje. Det kan bygges garasje med maks BRA 40 m2. Sportsbod tillates i 
tillegg til dette. Boder kan bygges i tilknytning til carport/garasje. Det tillates boder i to 
plan.  
Takform skal være saltak eller pulttak. Saltaket kan være asymmetrisk. 
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Tak på carport/garasje kan være flatt og benyttes som uteplass. 
Det skal opparbeides minst 150 m2 uteoppholdsareal pr. bolig på egen tomt. 
 

3.3  Uthus/naust/badehus, N1 – N4 
Eksisterende naust inngår i planen. 
Det kan i tillegg bygges et nytt naust i område N3. Dette skal bygges vegg i vegg med 
eksisterende naust. 
Maks BYA = 50 m2. 
Maks høyde = 4,5 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Eksisterende naust i område N4 tillates utvidet til overstående størrelse. 
 
Det tillates ikke varig opphold i bygninger regulert til naust. 
 

3.4  Øvrige anlegg – Brygger, Ø1 – Ø4 
Eksisterende brygger inngår i planen. 
Vedlikehold av disse tillates. 

 
§ 4 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

4.1 Veg 
Felles atkomstveg f_V1 er felles for alle boligene innenfor planen. 
Detaljplaner for avkjørsel fra fv. 67 skal godkjennes av Statens vegvesen før arbeidet 
igangsettes. 
 

4.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg 
Delfeltene f_AV1 og f_AV2 er felles for boligene i delfelt BF1. f_AV1 skal benyttes til 
oppstillingsplass for søppel på tømmedag. Sekker må legges slik at de ikke kommer i 
konflikt med frisikt. 
 

§ 5 GRØNNSTRUKTUR  
 
5.2 Grønnstruktur, G1 

Det kan etableres offentlig tilgjengelige oppholdsplasser/grillplass og sitteplasser 
innenfor områdene. Det kan også oppføres natursteinsmurer i friområdene på høyde 
inntil en meter med tilhørende gjerde.  
 
Tinglyst gangrett for naust N1 over eiendommen 60/362 skal opprettholdes. 
 

§ 6 KOMBINERT FORMÅL FERDSEL/FRILUFTSOMRÅDE I SJØ 
 

Tiltak som faller inn under havne- og farvannslovens bestemmelser skal godkjennes 
av havnemyndigheten. 
 

§ 7 HENSYNSSONER  
 

7.1  Frisikt 
 I frisiktsoner skal det være fri sikt fra 0,5 m høyde over tilstøtende veiers nivå.  
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§ 8 REKKEFØLGEKRAV 
 

 Vann- og avløpsnett for hvert delfelt skal etableres iht. kommunalteknisk norm for 
vann- og avløpsledninger, og tekniske planer for slike anlegg skal godkjennes av 
relevant myndighet før arbeidet i det aktuelle delfeltet igangsettes. 

 Før det kan gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest for søknadspliktig byggetiltak 
innenfor delfelt BF2 skal direkte atkomst til eiendommen fra fv. 67 være stengt, og ny 
atkomst opparbeidet via felles veg f_V1.  

 Kryss/avkjørsel skal godkjennes av veimyndighetene før det gis ferdigattest. 


