
REGULERINGSBESTEMMELSER

I TILKNYTTING TIL REGULERINGSPLAN FOR KLINKELIA, MOLAND KOMMUNE.

                                                           § 1.

Det regulerte område skal innenfor reguleringsgrensene bebygges som angitt på planen med
hensyn til husplasseringer og møneretning. Møneretning regnes i husets lengderetning.
Mindre forskyvninger kan tillates når dette ikke er til særlig ulempe for omliggende tomter
eller området som helhet.

                                                          § 2.

Byggene skal oppføres med det etasjetall som er anført på planen. Takvinkelen skal for 1- og
2- etasjes hus være 23 grader. Høyde til raft skal ikke overstige 6,5 m for 2-etasjes hus og 3,5
m for 1-etasjes hus. Høyden regnes fra ferdig planert terreng hvor dette skjærer grunnmuren.

Innenfor en husgruppe kan takvinkelen endres såfremt den blir ens for samtlige hus i gruppen.
En gruppe består av minimum 3 hus.

                                                          § 3.

Det kan på 1- etasjes hus ikke tillates anlagt boligrom på loft, og loftshøyden under møne skal
ikke overstige 200 cm.

                                                          § 4.

Bygningsrådet fastsetter det antall leiligheter som kan tillates på hver enkelt tomt, idet det tas
hensyn til husets og tomtens beskaffenhet og karakter. I skrånende terreng kan der i 1-etasjes
hus innredes boligrom i underetasjen i samsvar med kap. 44 § 1 nr. 8 i departementets
midlertidige tillegg av 1.desember 1965 til byggeforskriftene.

                                                          § 5.

Garasjer skal fortrinnsvis bygges sammen med hovedhuset. Hvor dette ikke er mulig,
plasseres garasjer etter bygningsrådets nærmere bestemmelse.

Det skal såvidt mulig sørges for biloppstillingsplass på egen grunn.

                                                           § 6.

Bygningsrådet skal påse at husene får en god form og materialbehandling, og at bygninger i
samme byggeflukt får en enhetlig og harmonisk utførelse med hensyn til takvinkel og
materialvalg.

                                                           § 7.

Gjerder i samme byggeflukt skal ha ens utførelse og ikke i større høyde enn 120 cm.
Flettverksgjerder skal i størst mulig grad unngås og erstattes med levende hegn.



                                                           § 8.

Etter reguleringsbestemmelsenes ikrafttreden, er det ikke tillatt å etablere private servitutter
som strider mot diss bestemmelser.

                                                           § 9.

Når særlige grunner taler for det, kan bygningsrådet dispensere fra disse bestemmelse
innenfor rammen av bygningsloven og bygningsvedtektene for Moland, jfr. § 117 nr.1 i
bygningsloven av 18.juni 1965.

                                            --------------------------


