Reguleringsbestemmelser
for
Langedal


111R1MVE1 23.02.1981 Langedal 12A og B, eiendommene gnr 18 bnr 393, 288, 287 vedtas endres fra tomt for
tomannsbolig til to eneboliger.



111R1MVE2 30.06.1983 Reguleres Ball-løkke på friområdet gnr 18 bnr 172, nordøst for Langedal 14A gnr 18 bnr
254.



111R1MVE3 01.07.1983 Regulert lekeplass flyttes til gnr 18 bnr 333.



111R1MVE4 13.09.1984 Endring på regulerte tomtegrenser Langedal 42, 40, 23, 21, 19, hhv. gnr 18 bnr 349, 384,
348, 351, 352,353. Tomtene Langedal 34 og Skarkoll 4 utgår.



111R1MVE5 12.12.1985 Felles parkeringsplass på del av eiendom gnr 18 bnr 245. Tomt Nedre Stiås 1 utgår.



111R1MVE6 19.11.1986 Endring på regulert tomtegrenser Skarkoll 3, 6, 8, 10, 5,7,9 hhv gnr 18 bnr 326, 354, 355,
327, 518, 328, 329, Langedal 11, 13, 15 hhv. gnr 18 bnr 376, 377, 378,379, Øvre Stiås 6, 14, 18 hhv. gnr 18 bnr 299,
303, 305. Tomt Skarkoll 1 og Øvre Stiås 4 utgår.



111R1MVE7 13.10.2015 Endring på regulert tomtegrenser Eieren av Øvre Stiås 20 får kjøpe kommunalt areal sør for
hans eiendom (endres fra LNF-boligformål). Kommunen får noe areal av hans eiendom mot vest (endres fra
boligformål til LNF).



111R1MVE8 15.11.2018 Areal avsatt til offentlig og privat tjenesteytting vest for adkomstveien Torskar gjøres om til
boligformål.

§ 1.
Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrenser. Innenfor denne
begrensningslinje skal arealene nyttes til:
1.
2.
3.
4.

§ 25. 1 Byggeområde for boliger og forretning.
§ 25. 3 Trafikkområder.
§ 25. 4 Friområder.
§ 25. 6 Spesialområde Friluftsområder.

Byggeområde for boliger.
§ 2.
Boligområdene kan bebygges med frittliggende eneboliger innenfor de
byggelinjer som er vist på planen. Bebyggelsen på de enkelte tomter må ikke
overstige 25% av tomtens nettoareal.
§ 3.
Bebyggelsen skal være i 1 etasje. Hvor terrenget tillater det kan underetasje
innredes. Takvinkel skal være mellom 15°og 27°. Bestemmelsen om takvinkel
gjelder også garasjer.
§ 4.

Garasjer skal fortrinnsvis sammenbygges med våningshus. Ved frittliggende
garasjer skal garasjer parvis samordnes og legges i tomtegrensen. Ved bygge
anmeldelse skal det redegjøres for garasjens plassering.

§ 5.
Hus i samme byggeflukt eller gruppe skal samordnes hva angår orientering,
takform og takvinkel.
§ 6.
Gjerder og fenderes utførelse, høyde og farge skal godkjennes av bygningsrådet.
§ 7.
Søppelspann, tørkestativ, oljetanker m.v. skal plasseres på en slik måte at det
ikke virker skjemmende for omgivelsene. Slike innretninger skal det gjøres rede
for i situasjonsplanen ved byggemelding.

Friområder.
§8
I Friområder kan bygningsrådet tillate oppført bygninger og anlegg som har
naturlig tilknytting til friområder når dette etter rådets skjønn ikke er til hinder for
områdets bruk som friområde.

Fellesbestemmelser.
§ 9.
Eksisterende og verdifulle trær i området må vernes og ikke fjernes uten
bygningsrådets samtykke. Tomtene må ikke beplantes slik at det blir sjenerende
for naboer eller for den kjørende trafikk.
§ 10.
Etter at disse bestemmelser er trådt i kraft, er det ikke tillatt ved private servitutter
å opprette forhold som strider mot reguleringsplanen eller dens bestemmelser.

