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REGaE1UNGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN F R
MELANDSJØ BOLIGFELT DEL II GNR 22, BNR 4 I
RITRA KOMMUNE
Egengodkjent i Hitra kommunestyre den 3 1.05.2006

Planen er datert
Bestemmelser er datert
Dato for siste revisjon av plankartet
Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Sak nr:67 06
Arkivsak: 98 2416

(7

3 1.05.06
: 16.01.04
: 16.09.09
: 13.10.09

I

§1

GENERELT

1.1

Reguleringsområde
Det regulerte område er i planen vist med planavgrensning. Disse bestemmelser
~elder for all virksomhet innenfor reguleringsplanens planområde, og omfatter deler
av eiendommen Hopsjø gnr. 22 bnr. 4.

1.2

Reguleringsformål
Byggområder
Offentlige trafikkområder
Fareområder
Fellesområder
Spesialområder

-

-

-

-

§2

BYGGEOMRIDER

2.1

I området kan oppføres bolighus i 2 etasjer med tilhørende garasje og uthus. Der
terrenget ligger til rette for det, kan det for I etasjes hus tillates innredet underetasje i
samsvar med bestemmelsene i byggeforskriftene.

2.2

Bygningens grunnfiate, inklusiv garasje og uthus må ikke overstige 25 0~ av tomtens
nettoareal. Bygningens høyde for enebolig, tomannsbolig og flremannsbolig i en eller
2 etasjer må ikke overstige 6.0 m fra ferdig planert terreng til gesims. Pa tomt 18
tillates to firemannsboliger.

2.3

Garasje og uthus kan bare oppføres i I etasje med grunnfiate ikke over 50 m2, og skal
være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge.

2.4

Garasje kan innenfor bestemmelsene i plan- og bygningslovgivningen oppføres i
nabogrensen. Garasj enes endelige plassering fastsettes av planenheten.

2.5

Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger søknad om
byggetillatelse for bolighuset, selv om garasjen ikke skal oppføres samtidig som dette.
I tillegg til garasje kan det være oppstillingsplass på egen tomt for 1 personbil.
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2.6

Bygningene skal ha saltak eller valmet tak. Takvinkelen fastsettes av planenheten som
kan heve at bygninger i samme gruppe eller langs samme vegstreknrng skal ha lik
takvinkel.

2.7

Område for offentlige bygninger- kirke og gravplass: Innenfor området kan det
oppføres bebyggelse i tilknytning til formålet. Bebyggelsens art og utforming,
avkjørsler, parkering, beplanting, innhegning m.v, skal i hvert enkelt tilfelle
godkjennes av planenheten.

2.8

Naustområde: I disse områdene bygges naust som i hovedsak blir stående i rekke.
Maksimal størrelse for enkeltnaust er 32 kvm, dobbeltnaust 60 kvm. Tak utformes som
saltak med en takvinkel fra 35 45 grader. Fargevalget på naustene bør være
tilnærmet det som har vært benyttet på naust i distriktet. Naustene må tilpasses Hitra
kommunes “Retningslinjer for byggetiltak og bruksendring i kystsonen”.
-

2.9

Naust og sjøboder kan ikke innredes for beboelse.

2.10

Deler av naustområdene kan planeres for vinteropplagring av småbåter.

§3

TRÅFIKKOMRÅDER

3.1

Avkjørsel til offentlig vei skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker. Offentlig
vei slik den fremgår av plankartet skal ha en kjørebane i en bredde på 4,5 meter.
Veiområdet defineres å avgrenses slik at skjæringer fyllinger er vist på plankartet dog
minimum 6 m fra veimidte. Veiskjæringer og fyllinger skal plantes til eller settes i
stand på annen tiltalende måte.
-

3.2

Sti mellom tomtene 10 og 11, 15 og 16 skal nyttes som turstier

§4

FELLESOMRÅDE LEK/FELLESOMRÅDE GRØNTAREAL

4.1

Fellesområdet lek skal nyttes til lek og sport. Fellesområde lek er felles for alle
boligtomtene i reguleringsplanområdet.

4.2

I fellesområdet grøntareal kan planenheten tillate oppført bygning som har naturlig
tilknytning til fellesområdene, når det etter planenhetens skjønn ikke er til hinder for
områdets bruk som fellesområde. Fellesområde grøntareal er felles for de eiendommer
som ligger innenfor plangrensen til reguleringsplanen.

4.3

Teknisk anlegg for rensing av avløpsvann tillates bygd, i samsvar med avløpsplan og
utslippstillatelse
0
—

§5

FAREOMRÅDE

5.1

Område for høgspentlinj e.
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§6

SPESIALOMRÅDE

6.1

Friluftsområder på land
Friluftsområdene skal ikke beplantes eller behandles på en slik måte at det er til hinder
for områdets bruk som friluftsområde. Friluftsområdene er å regne for utmark og skal
kunne benyttes som beite. Jordiovas § 2 gjelder for disse områdene.

6.2

Friluftsområde sjø
Innenfor disse områdene tillates ikke etablering av oppdrettsanlegg, flytekaier, arbeid
eller tiltak som vil forringe områdene som fiske-, natur-, og ftiluftsområder.

6.3

Småbåtanlegg i sjø
Felles fiytekaie kan bare anlegges i områder merket med småbåthavn i planen. Det
avsettes en båtplass pr. fritidsbolig. Flytekaia er et tilbud til eiendommene i
planområdet, men bør også fungere som et fellestiltak for omkringliggende
bebyggelse. Det skal avsettes gjesteplasser ved flytekaia i forholdet I gjesteplass pr 5
faste plasser.
Flytebrygger og molo er søknadspliktige tiltak. Før tiltak kan omsøkes må området
undersøkes etter marin arkeologi ihht Kulturminnelovens § 8. Før tiltak i sjø kan settes
i verk, herunder utfylling, mudring, utgraving, legging av ledninger rør og utlegging
av flytebrygger kreves det tillatelse etter “Lov om havner og farvann”. Kystverket gir
en slik tillatelse etter loven. Det kan heves oppsatt gule varslingsskilt med størrelse 2
x i ,5m ved godkjente sjøledningers landtak. Mudring/ utgraving i sjø krever søknad til
f3’lkesmannen jfr forskrift om” Regulering av mudring og dumping i sjø og vassdrag”
og andre relevante lover forskrifter.

§7

FELLESBESTEMMELSER

7.1

Planenheten skal ved behandlingen av søknad om byggetillatelse påse at bebyggelsen
rar en god utforming og at bygninger i samme område og gruppe Mr en enhetlig og
harmonisk utførelse med hensyn til takform og materialvalg. Farge på hus skal
godkjennes av planenheten.

7.2

Gjerders utførelse høyde og farge skal godkjennes avplanenheten. Gjerdehøyden må
ikke overstigel.O m. inklusiv sokkel. For gjerde mot gårdsbruk kan det tillates høyere
gjerde.

7.3

Avkjørsel til offentlig veg skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikker.

7.4

Lekeplass: Lekeplass skal opparbeides samtidig for feltet for øvrig.

7.5

Byggearbeider skal utføres under all mulig hensyntaken til terreng og vegetasjon.

7.6

I tilfeller hvor det forekommer utgravde masser, skal disse henlegges på steder der de
ikke virker skjemmende.

Reguleringsbestemmelser for Melandsjø boligfelt del 11, gir 22 bnr ‘I

Dato: 20.10.2009
Rev: 13.10.209 Eli

i

Side:

3

RB33
7.7

Alle meldings- og søknadspliktige tiltak i planområdet skal byggemeldes eller
omsøkes til 1-litra kommune ihht Plan- og bygningsloven.

78

Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er vedtatt, kan det iklce
inngås avtaler som er i strid med planen eller bestemmelsene.

7.9

Unntak fra reguleringsplankart eller reguleringsbestemmelsene må omsøkes som
reguleringsendring eller som dispensasjon, jfr plan- og bygningslovgivningen.
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