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1. GENERELLE BESTEMMELSER
• Skilting og informasjon av kyststien kan etableres innenfor planområdet i tråd
med etablert kyststitrasé.

2. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5. ledd nr 1)
2.1

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

2.2

Boligbebyggelse, generelt
Betegnelsen «H01» betyr første hovedetasje.
Betegnelsen «TLG» betyr topp laveste gulv.
Plassering og utforming av alle bygningsmessige tiltak skal være vist på søknad om
igangsettingstillatelse selv om disse arbeidene skal utføres på et senere tidspunkt. I
søknaden skal det vises biloppstillingsplasser, terrasser, murer og eventuelle andre
terrenginngrep på den enkelte tomt. Plantegninger skal utdypes ved hjelp av
snitt/profiler som viser forholdet til tilgrensende vei og
eiendommer/nabotomt/nabobebyggelse dersom det er nødvendig. Høyder på bygg
skal påføres med koter for H01 og gesims/møne.
Det tillates ark, takopplett og kvist på bolig.
I boligområde tillates én frittstående garasje pr. tomt på inntil 70 m2, med garasjedel
på inntil 50 m2. Maksimal mønehøyde 4 meter og maksimal gesimshøyde 3,0 meter
over H01.
Garasje tillates oppført utenfor byggegrensen inntil 1 meter fra grense mot privat
naboeiendom. Langs veg tillates garasjen oppført inntil 2 meter fra formålsgrense for
veg dersom den står parallelt med vegen, og inntil 5 meter fra formålsgrense for veg
dersom den står vinkelrett på vegen.
Farge tilpasses eksisterende bebyggelse.
Murer tillates etablert med maks synlig høyde 2,0 meter og med maks helning 3:1.
Det tillates murer, gjerder, boder utenfor byggegrense.
Skjæringstopp og fyllingsbunn må være innenfor egen tomt.
Byggegrense fra fv. 420 (Arendalsvegen) følger veggliv til eksisterende boliger på
gnr/bnr 13/276.

Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1)
•
•
•
•

Det tillates 6 boenheter.
Bygningstype: Frittliggende bolig.
Taktype: Saltak.
Maksimal utnyttelsesgrad BYA = 35 % BYA.

Detaljregulering Roligheda småbåthavn

1

ViaNova Kristiansand AS
•
•

2.3

Frittliggende småhusbebyggelse (BFS2)
•
•
•
•
•
•

2.4

2.5

Maksimal mønehøyde er 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
Maksimal gesims er 6,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.6

Det tillates 2 boenheter.
Bygningstype: Frittliggende bolig.
Taktype: Saltak.
Maksimal utnyttelsesgrad BYA = 35 % BYA.
Maksimal mønehøyde er 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
Maksimal gesims er 6,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Frittliggende småhusbebyggelse (BFS3)
Det tillates 2 boenheter.
Bygningstype: Frittliggende bolig.
Taktype: Saltak.
Maksimal utnyttelsesgrad BYA = 35 % BYA.
Maksimal mønehøyde er 10,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
Maksimal gesims er 6,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Frittliggende småhusbebyggelse (BFS4)
Det tillates 2 boenhet.
Bygningstype: Frittliggende bolig.
Taktype: Flatt tak.
Maksimal utnyttelsesgrad BYA = 40 % BYA.
Maksimal mønehøyde er 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng.
Maksimal gesims er 6,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Konsentrert småhusbebyggelse (BKS1)
•
•
•
•
•
•

2.7

Det tillates 2 boenheter på formålsflaten.
Bygningstype: Tomannsbolig.
Taktype: Flatt tak.
Maksimal utnyttelsesgrad er BYA = 40% BYA.
Maksimal mønehøyde er 8 meter over topp laveste gulv.
Maksimal gesims er 6,5 meter over topp laveste gulv.

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (BBB1)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det tillates 17 boenheter på formålsflaten.
Bygningstype: Leilighetsblokk.
Taktype: Flatt tak.
Maksimal utnyttelsesgrad er BYA = 50% BYA.
Maksimal TLG p-kjeller kote +30,0 meter.
Trappe-/heishus, piper, avtrekksventiler og andre tekniske installasjoner kan gå inn til
1,5 meter over tillatt bygningshøyde.
Leilighetsblokk skal terrasseres. Høyder er påført plankart.
Det tillates takterrasser, men ikke på høyeste nivå.
Fasader og store volum skal brytes opp ved sprang i fasadene, takterrasser og
variasjon i materialvalg og detaljer for å motvirke monotoni og skape variasjon.
Fasaden skal gis godt uttrykk av høy kvalitet og ikke fremstå repetativ.
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2.8

Kulturinstitusjon (BKI1-2)
•
•
•
•

2.9

•
•

Området er regulert til kulturinstitusjon (nåværende virksomhet tilknyttet Kystlaget sin
aktivitet), og kan etableres ned til sjøkanten.
Maksimal utnyttelsesgrad er BYA = 70% BYA.
I formål «BKI1» er maks TLG kote +2,0 moh. Maksimal mønehøyde kote +10,0 moh,
og maksimal høyeste gesims kote +8,5 moh.
I formål «BKI2» er maks TLG kote +2,0 moh. Maksimal mønehøyde kote +7,0 moh,
og maksimal høyeste gesims kote +6,0 moh. I tillegg kan det etableres mindre
lagerbygg tilknyttet virksomheten, med maksimal høyde fra TLG på 3,0 meter til
møne.

Renovasjonsanlegg (BRE)
Området er regulert til miljøstasjon, for sortering av avfall (batterier, oljerester,
restavfall o.l.).
Formålslinje gjelder som byggegrense.

2.10 Øvrige kommunaltekniske anlegg (o_BKT)
•
•

Området er regulert til trafo og annen telekommunikasjon. Maks møne/gesims høyde
er 3 meter over planeringshøyden.
Formålslinje gjelder som byggegrense.

2.11 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB1)
•
•
•
•

Bryggene er avsatt til privat gangatkomst for småbåthavna.
Høyde for bryggekant er kote +1,5 moh.
I formålet er det areal for utsettingsrampe for båthenger, opptaksplass for lastebil og
HC-rampe. Spyleplassen/opptaksplassen i søndre del av formål «BSB1» skal ha tett
dekke.
Formålslinje gjelder som byggegrense.

2.12 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (BAS1-6)
•

•

•
•
•
•
•

Området «BAS1» er privat og avsatt til toalett, vaktbu og forsamling/møterom.
TLG (topp laveste gulv) minimum kote +2,0 moh. Maks BYA=105 m2 BYA.
Møne maks kote +7,0 moh, og maks høyeste gesims kote + 6,0 moh.
Taktype: Saltak.
Farge: Tradisjonell rødfarge med tillatt hvit belistning.
Bygget skal ha matt og ikke- reflekterende taktekkingsmaterialer.
Områdene «BAS2-6» er privat og omfatter uthus/bod som tilhører småbåthavna.
Bodene er tiltenkt oppbevaring for båtrekvisita, kajakker, fiskeutstyr osv.
Hver bod er 2,5 meter bred og lengde på 6,0 meter. Ved formål «BAS3» er det også
mindre boder med bredde 2,0 meter og lengde 2,0 meter. Bygg skal være rødfarget
med tillatt hvit belistning, stående kledning og matt og ikke- reflekterende
taktekkingsmaterialer. Det tillates ikke etablering av båtgarasje i formål «BAS5».
I «BAS2» tillates saltak og/eller pulttak. TLG (topp laveste gulv) maks kote +2,5 moh,
og møne/gesims maks kote +6,5 moh.
I «BAS3» tillates saltak og/eller pulttak TLG (topp laveste gulv) maks kote +2,5 moh,
og møne/gesims maks kote +6,5 moh.
I «BAS4» skal det være saltak. TLG (topp laveste gulv) maks kote +2,5 moh, og
møne maks kote +6,5 moh.
I «BAS5» skal det være saltak. TLG (topp laveste gulv) maks kote +2,0 moh, og
møne maks kote +6,0 moh.
I «BAS6» skal det være saltak. TLG (topp laveste gulv) maks kote +6,0 moh, og
møne maks kote +10,0 moh.
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2.13 Lekeplass (f_BLK)
•

«f_BLK) er regulert til felles sandlekeplass på minimum 150 m2, og er felles for
beboerne i «BFS1, 2, 3, 4», «BKS1» og «BBB1». Innholdet i sandlekeplass skal
opparbeides etter kommunal norm.

3.

SAMFERDSELSANLEGG (PBL § 12-5. ledd nr 2)

3.1

Byggegrenser
I formål samferdselsanlegg gjelder byggegrense i formålslinjene.

3.2

Veg (o_SV1-2)
Veg «o_SV1-2» er offentlig veg og skal anlegges i samsvar med bredder og kurvatur
som vist i plankart.

3.3

•
•

3.4

Kjøreveg (SKV1), og (f_SKV1-2)
Veg «SKV1» er privat kjøreveg og skal anlegges i samsvar med bredder og kurvatur
som vist i plankart. Eiere og rettighetshavere i formålene «BFS1, 2, 3, 4», «BKS1» og
«BBB1» har kjøre- og bruksrettighet i veg «SKV1» frem til offentlig veg.
Veg «f_SKV1 og 2» er felles veg for rettighetshavere og bakenforliggende
eiendommer, og skal anlegges i samsvar med bredder og kurvatur som vist i
plankart.

Fortau (SF1)
Fortau «SF1» er offentlig og skal anlegges i samsvar med bredder og kurvatur som
vist i plankart.

3.5

Gang-/sykkelveg (o_SGS)
Gang-/sykkelveg «o_SGS» er offentlig og skal anlegges i samsvar med bredder og
kurvatur som vist i plankart.

3.6

Sykkelveg/-felt (o_SS)
Sykkelveg/-felt «o_SS» er offentlig og skal anlegges i samsvar med bredder og
kurvatur som vist i plankart.

3.7

Annen veggrunn – grøntareal (SVG)
Området er privat og offentlig. Utgjør skjæring, fylling, rekkverk, grøft mm. Det skal i
størst mulig grad brukes stedegne løsmasser. Fyllinger jordkles. Vegskråning langs
småbåthavna tilsås. Forstøtningsmur opp til 1,5 meter tillates.

3.8

Parkeringsplasser (SPP1-2)
SPP1:
Området er regulert til privat parkering tilknyttet småbåthavna, og omfatter
manøvreringsareal og areal til parkering. Ved ferdig etablert småbåthavn, skal det
etableres 156 p-plasser. Dekningsgrad for parkering kan reduseres og avklares med
kommunen.
Det tillates etablering av mur i betong/stein med høyde opp til 1,5 meter for å ta opp
høydeforskjell mellom p-plasser.
SPP2:
Området er regulert til privat parkering tilknyttet kystlaget, og omfatter
manøvreringsareal og areal til parkering. Det kan etableres 14 p-plasser. Maks høyde
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varierer mellom ca. kote +3 til +4 moh. Det åpnes for at kyststitrasé går gjennom
manøvreringsarealet på p-plassen.

4.

GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5. ledd nr 3)

4.1

Naturområde (GN1-7)
Område «GN1-7» er privat, og eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad
bevares. Beite tillates. I formål «GN1» er det registrert et eiketre, som skal bevares.
Dette er regulert med eget kartsymbol.

4.2

Turdrag (GTD)
GTD:
Området «GTD» er et turdrag med bredde på 1,2 meter (regulert formål 1,7 meter).
Stien er en snarveg/tråkk. Hele lengden vil ikke få tilgjengelighet pga terrengets
beskaffenhet. Det åpnes for etablering av trapper. Deler av turdraget kan også
kombineres med atkomst til leilighetsbygget.
Formålslinje gjelder som byggegrense.

4.3

Turveg (o_GT1-2)
o_GT1:
Området «o_GT1» er offentlig og er en kyststi med bredde på 2,0 meter. Kyststien
skal ha fast dekke. Det skal være fysisk skille fra parkeringsplassene med kantstein.
SKV1 åpner for at en ny 3. mulighet for adkomst til sjøen i tillegg til veien ned til
Roligheda og Skjevigaveien.
Formålslinje gjelder som byggegrense.
o_GT2:
Område «o_GT2» er offentlig, og er en kyststi med bredde på 2,0 meter, med
maksimal stigning på 1/12. Stien er en ny forbindelse som kobles sammen med
eksisterende veg langs Skjeviga og Roligheda småbåthavn.
Formålslinje gjelder som byggegrense.
o_GT3:
Område «o_GT3» er offentlig. Fremtidig kyststi skal etableres innenfor formålet og
med god stedstilpasning, med en bredde på 2,0 meter.
Formålslinje gjelder som byggegrense.

4.4

Friområde (GF1)
I friområde kan det etableres anlegg og innretninger som har tilknytning til bruken i
h.h.t. reguleringsformålet.

5.

LANDBRUKS-, NATUR OG FRIOMRÅDE (PBL § 12-5. ledd nr 5)

5.1
•

Jordbruk (LJO)
Område «LJO» er privat og omfatter jordbruksareal. Søndre del utgjør fulldyrka areal,
og nordre del utgjør beiteområde.
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6.

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5. ledd nr 6)

6.1

Småbåthavn (VS1 og VS2)
•

•
•

6.2

Område «VS1» er privat og omfatter manøvreringsareal og fortøyningsplass for båt,
samt flytebrygger og bølgedemper. Det kan etableres båthus i tilknytning til
småbåthavna «VS1». Flytebrygge og bølgedemper forankres på bunnen i sjøen.
Flytebrygger skal ha en avstand til land på minimum 2,0 meter.
Det tillates etablert opp mot 473 enhetsbåtplasser. Sikkerhetslys på flytebrygger og
bølgedemper skal følge gjeldende regelverk.
Område «VS2» er privat og omfatter i hovedsak eksisterende manøvreringsareal og
fortøyningsplass for båt. Det kan anlegges brygger og flytebrygger i forbindelse med
Kystlagets aktivitet.
Formålslinje gjelder som byggegrense.

Naturområde i sjø og vassdrag (VNV1)
Området er regulert til «naturområde i sjø og vassdrag», i forbindelse med biologisk
mangfold.

6.3

Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFR1)
Område «VFR1» er regulert til friluftsliv i sjø og vassdrag. Det er forbudt med
motorisert ferdsel, og fortøyning av båt tillates ikke.

7.

HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

7.1

Sikringssone
Frisikt, H140_X
Frisiktsoner skal holdes fri for beplantning eller innretninger (gjerde, murer
mm) som er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende veibane.

7.2

Faresoner
Høyspenningsanlegg, H370_1
Fareområde «H370_1» gjelder høyspentlinje. Det tillates ikke etablering av
bebyggelse for varig opphold av personer innenfor fareområdet. Fareområdets totale
bredde er 15 meter, med lik utbredelse på hver side av linjen.

8.

BESTEMMELSESOMRÅDER (PBL § 12-7)

8.1

Område bestemmelse, #1 og #2
Arealene med «område bestemmelse #1 og #2» omfatter kulturminner med
kokegroper. De er registrert som automatisk fredete kulturminner. Det må søkes om
frigiving av de kulturminnene som blir berørt av tiltak i planen.

8.2

Område bestemmelse, #3, #4, #5 og #6
Områdene med «#3, #4, #5 og #6» gjelder bestemmelse for maksimal høyde for bygg
i formål «BBB1». Høydene står i plankartet.

8.3

Rekkefølgekrav
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8.3.1 Eksisterende båtplasser tillates midlertidig samlet i planområdet i anleggsperioden.
Disse kan betjenes av eksisterende atkomst og parkering.
8.3.2 Utbygging av småbåthavna kan gå over flere utbyggingstrinn. I første byggetrinn kan
det etableres inntil 150 nye båtplasser. Før første nye båtplass tas i bruk, skal
atkomstveg «SKV1» ned til småbåthavna må være etablert. Parkeringsplasser i
formål «SPP1» skal være etablert med dekning på 0,3 pr. båtplass. Dekningsgrad for
parkering kan reduseres og avklares med kommunen. Toppdekke er ikke påkrevd, for
å unngå setninger etter ferdigstillelse. Fri ferdsel i området skal sikres.
8.3.3 I andre byggetrinn (fom 151 båtplasser), skal parkeringsplasser i formål «SPP1»
være etablert med dekning på 0,3 pr. båtplass. Dekningsgrad for parkering kan
reduseres og avklares med kommunen. Parkeringsplass (parkering og
manøvreringsareal) skal ha toppdekke. HC-rampe, utsettingsrampe (bilhenger) og
spyleplass/lastebilrampe i formål «BSB1» skal være etablert. Bryggefront og kyststi
«o_GT2» skal være etablert gjennom opparbeidet del. Kyststi skal sammenkobles
med eksisterende sti langs sjøen innenfor planområdet.
8.3.4 Tekniske planer for det enkelte tiltak skal godkjennes av kommunen før det gis
igangsettingstillatelse til tiltak i planområdet.
8.3.5 Felles lekeplass «f_BLK» skal være ferdig etablert før det gis brukstillatelse for første
leilighet i formål «BBB1».
8.3.6 Tråkk/snarvei «GTD» skal være ferdig etablert før det gis brukstillatelse for første
leilighet i formål «BBB1».
8.3.7 Fortau «SF1» skal være ferdig etablert før det gis brukstillatelse for første leilighet i
formål «BBB1».

ViaNova Kristiansand AS
EFL, 13.01.2017
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