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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VINBEKKEN  

 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VINBEKKEN (PlanID: 201402) 

EVJE OG HORNNES KOMMUNE 

  Reguleringsbestemmelser datert 07.12.2016. 

 Versjon: 1.2 

 Revidert:18.12.2016 jfr sak 120/16 i PBr 

 

 

§ 1  GENERELT 
    

1.1 Disse bestemmelsene gjelder for planområdet som er vist med planens begrensning på 

 plankartet.  

 

1.2 I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-5 og 12-6, er arealene innenfor planområdet 

 avsatt til følgende formål:  

 

 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5.1)                  

 Boligbebyggelse    B1 – B2 

 Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse BFS1 – BFS4 

 Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse BKS1 – BKS4 

 Lekeplass    BLK1 – BLK2 

 Energianlegg    BE 

  

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5. 2) 

 Kjøreveg     o_SKV1 – o_SKV2 

 Fortau    o_SF1 

 Gang- og sykkelveg   o_SGS1 

 Parkering    SPA1 – SPA3 

 Annen veggrunn – tekniske anlegg  SVT 

 Annen veggrunn - grøntareal   SVG 

   

 Grønnstruktur (pbl § 12-5. 3)            
 Friområde    GF1 – GF13  

 Turveg    o_GTD1 – o_GTD2 

     

 Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5.6) 

 Friluftsområde i sjø og vassdrag med   

 tilhørende strandsone   VFV1 – VFV2   

   

 Sikringssoner 

 Frisikt    H140_1 – H140_3 

   

 Faresoner 

 Flomfare    H320_1 – H320_2 

 Høyspenningsnlegg (inkl. høyspentkabler)  H370_1 – H370_2  

 

 Sone med angitte særlige hensyn 

 Bevaring kulturmiljø    H570_1 
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§ 2 FELLES BESTEMMELSER 

 

2.1 Byggegrenser 

2.1.1 Nye boliger skal plasseres innenfor byggegrensene som vises i planen.  

 

2.1.2 Mot Fv.312-Evjevegen er byggegrensen 15 meter målt fra vegens senterlinje. Mot Fv.42-

Arendalsvegen er byggegrense 20 m målt fra vegens senterlinje. 

 Innenfor byggegrensene til fylkesvegene kan det ikke anlegges ny bebyggelse eller 

fylling/konstruksjon etc. som  vanskeliggjør evt. framtidige behov langs disse vegene. 

 

2.1.3 Mot adkomsveg o_SKV1 og o_SKV2 er byggegrenser minimum 4 m fra ytterkant vegskulder. 

Byggegrenser er ellers som angitt på plankartet. 

 Innenfor byggegrensene er det tillatt å anlegge fylling/skjæringer. 

 

 Garasje kan når kommunen finner det forsvarlig, plasseres utenfor angitt byggegrense inntil 1 

m. fra eiendomsgrense men likevel ikke nærmere formålsgrense mot annen veggrunn enn 1 m. 

med innkjøring parallelt - og 5 m. med innkjøring vinkelrett på vegen. 

 

2.1.4 Uthus kan når kommunen finner det forsvarlig, plasseres utenfor angitt byggegrense inntil 1 

m. fra eiendomsgrense men likevel ikke nærmere formålsgrense mot nabo-/tilgrensende 

boligtomter enn 1 m. 

 

2.2 Avkjørsel 

2.2.1 For nye boenheter på boligfeltene BFS1 og BFS2 skal disse ha adkomst fra adkomstveg 

 o_SKV1 som vist på plankartet. Ny avkjørsel kan etableres +- 10 m i nordsørlig retning i 

forhold til angitt avkjørselpil på plankartet. 

  

2.2.2 For boligfeltene BFS3 – BFS4 og BKS1 – BKS4 skal ny boenheter ha adkomst fra 

adkomstveg o_SKV1.  

 

2.3 Parkering 

2.3.1 Følgende krav til parkering er satt for boligfeltene: 

 

 Parkeringsplasser, frittliggende småhusbebyggelse (BFS1 – BFS4): 

 Antall parkeringsplasser per boenhet skal være minimum 2 plasser. 

Ved etablering av hybelleilighet skal det i tillegg etableres 1 parkeringsplass. 

  

 Parkeringsplasser, konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-BKS4): 

 Antall parkeringsplasser per boenhet skal være minimum 1,5 plasser. 

 

2.3.2 Gjeldende størrelse på parkeringsplass: 

 Standard bilparkering: 2,5 m x 5,0 m (Parkeringsplass regnes med 18 m2 pr. plass).  

 HC-parkering: 4,5 m x 5 m 

 

2.4 Teknisk infrastruktur 

 Innenfor områdene o_GTD1 – o_GTD2,  GF1 – GF13 og VNV1 – VNV2 kan det anlegges 

kabler/grøfter for påkobling til eksisterende VA-ledninger og energianlegg. Områdene skal 

tilsås etter opparbeidelse av tiltak. 
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2.5 Kulturminner 

 Hvis det under arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, 

skal arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes Aust-Agder fylkeskommune v/ seksjon 

for kulturminnevern, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven),§ 8 

annet ledd. 

 

  

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG PBL § 12-5. 1.  

 

3.1 Boligbebyggelse – Fellesbestemmelser (BFS1-BFS4, BKS1-BKS4) 

3.1.1  Områdene BFS1 – BFS4, BKS1 – BKS4 er regulert for boligbebyggelse. 

 Innenfor området BFS2 tillates det også at eiendommen kan benyttes til mindre tjeneste- og 

kursvirksomhet (datakurs etc). 

 

3.1.2 Bygninger skal oppføres som trehusbebyggelse og tillates etablert med valmtak, pulttak eller 

flatt-tak. Det tillates etablering av ark eller toppløft. På området BFS2 kan ny bebyggelse også 

etableres med saltak. 

 

3.1.3 Frittliggende garasjer og uthus skal framstå som underordnet til bolig / hovedhus. Garasje kan 

oppføres i en etasje. Garasje kan etableres med bruttoareal inntil 50 m² per 

enebolig/tomannsbolig. Det tillates og etablering av fellesgarasje. 

 Maksimalt tillatt gesims og mønehøyde for garasje er henholdsvis 3,5 m og 5,5 m. over 

gjennomsnittlig planert terreng. Ingen del av garasje / uthus kan innredes til boligformål.  

 

3.1.4 På områdene BFS3, BFS4, BKS2, BKS3 og BKS4, er det ikke tillatt å etablere nye bebyggelse 

med topp laveste gulv lavere enn kotehøyde k +181,5m. Innenfor byggegrensene på disse 

områdene tillattes det ikke lavere planeringshøyde for terreng enn k +181.  

  

3.1.5 Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T – 1442, 

 skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget.  

 

3.1.6 Utnyttelsesgrad for hver enkelt boligtomt innenfor områdene BFS1 – BFS4 og BKS1 – BKS4 

er maks %-BYA= 40 % inkludert parkeringsplasser. 

 

3.1.7 På områdene skal det settes av uteoppholdsareal. Uteoppholdsareal skal være slakere enn 1:5 

og skal opparbeides etter følgende størrelsesorden: 

  

 Frittliggende småhusbebyggelse (en- og tomannsboliger): 65 m² per boenhet 

- tillegg pr. hybel/leil: 20 m² per boenhet 

 

 Konsentrert småhusbebyggelse (tre- ogfiremanns i kjede/rekke): 40 m² per boenhet 

 

 Leilighetsbebyggelse: 35 m² per boenhet. 

 

3.1.8 Antall boenheter og antall universell utformede boenheter.  

 For frittliggende eneboliger- og tomannsboliger kan det etableres èn hybelleilighet per 

hovedbolig. Hybelleilighet inngår ikke i maks antall boenheter som er spesifisert for hvert 

byggefelt. 

 For å bevare og videreutvikle eksisterende eneboligbebyggelse på området BFS2 kan 

eksisterende bolig seksjoneres for flere boenheter. Nye boenheter inngår da i maks antall 

boenheter for området BFS2 som er angitt i tabellen under: 
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Boligfelt Areal 

(m²)  

Maks antall 

boenheter  

Maks 

kotehøyde for 

takmøne/-

gesims 

Boligtype Antall 

boenheter 

med krav om 

universell 

utforming 

BFS1 2659 6 k +197,5 Frittliggende 

enebolig/tomannsbolig 

 

BFS2 1670 5 k + 198 Frittliggende 

enebolig/tomannsbolig 

 

BFS3 3360 9 k + 193,5 Frittliggende 

enebolig/tomannsbolig  

 

BFS4 1641 6 k +190 Frittliggende 

enebolig/tomannsbolig 

 

BKS1 2202 8 k +195,5 Frittliggende ene-

tomannsbolig og/ eller 

tre- og firemannsboliger 

i kjede/rekke 

3 

BKS2 968 6 k +193 Frittliggende ene-

tomannsbolig og/ eller 

tre- og firemannsboliger 

i kjede/rekke, 

leilighetsbebyggelse. 

2 

BKS3 1514 10 k +190 Frittliggende ene-

tomannsbolig og/ eller 

tre- og firemannsboliger 

i kjede/rekke, 

leilighetsbebyggelse. 

3 

BKS4 1959 10 k +190 Frittliggende enebolig, 

tomannsbolig og/ eller 

tre- og firemannsboliger 

i kjede/rekke, 

leilighetsbebyggelse. 

 

 

3.2 Boligbebyggelse B1 – B2                                                                                                                         

3.2.1 Områdene regulerer eksisterende boligtomter langs med Fv.42 – Arendalsvegen. 

 Områdene ligger innenfor byggegrense til Fv.42 – Arendalsvegen, og det er ikke tillatt å 

etablere ny bebyggelse/anlegg innenfor områdene. 

 

3.3 Lekeplass (BLK1-BLK2) 

3.3.1 Lekeplassene skal fungere som fullverdig lekeområde for alle dvs. universell utforming skal 

 tilstrebes. Lekeplassene skal være opparbeidet med sandkasse, lekeutstyr og sittebenker. 

 Lekeplassene  skal ha minimum tre typer lekeutstyr som skal godkjennes av kommunen. 

 

3.4 Energianlegg, BE 

3.4.1 Området er regulert for eksisterende energianlegg/trafo/kommunaltekniske anlegg. 
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§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR § 12-5. 2 

 

4.1  Generelt 

4.1.1 På planområdet skal det anlegges kjøreveger, fortau og tilhørende infrastruktur som vist i 

 planen. 

 

4.1.2 Veger og fortau med regulert kotehøyde tillates etablert med et høydeavvik på inntill +/-0,5 

 m.  

4.2 Kjøreveg, o_SKV1 – o_SKV2 

4.2.1 Adkomstveg o_SKV1 skal etableres med asfaltert kjørebane 3,5 m, 0,25 m skulder på hver 

side av vegen samt 0,25 grusskulder ut mot vegrøft (mot vest). Snuhammer etableres som 

angitt på plankartet. 

 

4.2.2 o_SKV2 regulerer eksisterende adkomstveg Svartevegen. De siste 25 m av østlige ende av 

Svartevegen skal etableres som angitt i plankart og tilkobles ny adkomstveg for Vinbekk 

(o_SKV1).  

 

4.3  Fortau o_SF1 

 På området o_SF1 skal det etableres fortau med en asfaltert bredde på 3,0 m. og gruset skulder 

 på 0,25 m.   

 

4.4 Gang- og sykkelveg, o_SGS1 
Innenfor området tillates det etablering av gang- og sykkelveg med asfaltert bredde på 3,0 m 

og 0,25 m gruset skulder på hver side av gang- og sykkelvegen. 

 

4.5 Parkering, SPA1- SPA3 

 Innenfor områdene SPA1 – SPA3 kan det etableres parkeringsplasser. 

 

4.6 Annen veggrunn – teknisk anlegg, SVT 

 Områdene annen veggrunn-teknisk anlegg (SVT) kan benyttes som areal  for 

 grøfter, sideområder, kabeltraseer, skråninger, skjæring, fylling eller andre formål knyttet til 

veg/teknisk infrastruktur. Minstebredde  på grøft-/sideareal er 1 m. 

 

4.7 Annen veggrunn  - grøntareal, SVG 

 Områdene annen veggrunn-teknisk anlegg (SVG) kan benyttes som areal  for  

 grøfter, sideområder, kabeltraseer, skråninger, skjæring, fylling eller andre formål knyttet til 

opparbeidelse  av turveg/teknisk infrastruktur. Områdene skal tilsås etter opparbeidelse av 

tiltak. Det tillates etbalering av belysning langs turvegene o_GTD1 – o_GTD2. 

  

 

§ 5 GRØNNSTRUKTUR (PBL.§12-5.3) 

 

5.1 Friområde, GF1 – GF13 

5.1.1 På friområdene GF1- GF13 tillates vanlig skjøtsel av trær og vegetasjon. Flathogst er ikke 

tillatt. Kabeltraseer/grøfting for El/VA ledninger tillates etablert i områdene. Områdene skal 

tilsås etter tiltaket. Skråninger, sideområder, skjæringer og fyllinger tillates etablert i 

tilknytning til opparbeidelse av turveg. 

 

5.2 Turveg, o_GTD1 – o_GTD2 

5.2.1 På områdene o_GTD1 – o_GTD2 tillates det etablering av gruset turveg. Det tillates etablering 

av belysning langs turvegene. 
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§6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12-5.6) 

 

6.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag, VFV1 – VFV2 

 Områdene regulerer Vinbekk og tilhørende kantsone.  

 

 

§7 SIKRINGSSONER 

 

7.1 Frisikt, H140_1 – H140_3 
 Innenfor frisiktsonen skal terrenget planeres slik at dette på ikke noe sted blir høyere enn 0,5m 

over tilstøtende vegers nivå. Beplantningen på egen eiendom (ikke hekk eller trær) tillates hvis 

denne ikke er høyere enn 0,5m over tilstøtende vegers nivå. 

 

 

§8 FARESONER 

 

8.1 Flomfare, H320_1 – H320_2 

 Innenfor områdene er det registrert fare for flom. Det tillates ikke etablering av bygninger eller 

annen flomømfintelig konstruksjoner innenfor området. 

 

8.2 Høyspenningsnlegg (inkl. høyspentkabler), H370_1 – H370_2 

8.2.1 Det tillates ikke etablering av bebyggelse nærmere enn 7,5 meter fra høyspentlinjens 

senterlinje. 

 

8.2.2 Innenfor områdene tillates det ikke etablering av lekeplasser eller bebyggelse for varig 

opphold. 

 

 

§9 SONE MED ANGITTE SÆRLIGE HENSYN 

 

9.1 Bevaring kulturmiljø, H570_1 

 Byggets eksteriørmessige kvaliteter skal ivaretas. Bygget kan ikke rives, men det kan pusses 

opp eller restaureres til opprinnelig stand. Det kan også etableres påbygg i samme stil. 
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§ 10 REKKEFØLGEBESTEMMELSER   

 

10.1 Før det gis tillatelse til opparbeidelse av bebyggelse og anleggsarbeid i planområdet, skal det 

foreligge godkjente tekniske planer for vann, kloakk, overvann, veger og belysning. Planene 

skal være godkjent av kommunens driftsenhet. 

 

10.2 Kommunalteknisk infrastruktur nevnt i § 9.1 skal være opparbeidet i henhold til godkjente 

tekniske planer og fram til den aktuelle boligtomten før det kan gis igangsettingstillatelse til 

bebyggelse på boligtomten. 

 

10.3 Det tillates at de sørlige boligfeltene BFS1 – BFS3 og BKS1 – BKS2 kan bygges ut og 

ferdigstilles før det er krav om å etablere adkomstveg SKV1 videre over Vinbekk med 

tilhørende snuhammer. Før det kan gis igangsettingstillatelse for nye boliger på områdene 

BFS4, BKS3 – BKS4 skal hele adkomstveg SKV1 med tilhørende infrastruktur være 

opparbeidet og ferdigstilt. 

 

10.4 Før det gis byggetillatelse innenfor områdene BFS1 – BFS4 og BKS1 – BKS4 må det 

foreligge en situasjons-/utbyggingsplan for de enkelte områder som viser tomtedeling, 

husplassering, utearealer, skjæringer/fyllinger, felles/privat parkering, snøopplag, 

oppstillingsplass for utrykningskjøretøy og avkjørsler.  

 

10.5 For bebyggelse annet enn småhusbebyggelse kreves slokkevannskapasitet på min. 50 l/s. 

Ovennevnte krav til slokkevann må være dokumentert tilfredsstilt før det kan gis 

byggetillatelse. 

 

10.6 Før det kan gis brukstillatelse for nye boliger i det aktuelle boligfeltet (BFS1, BFS3, BFS4 og 

BKS1 – BKS4 skal terreng (skjæringer/fyllinger) med helning over 50 % sikres med gjerde 

med minimum 1,2 meters høyde. 

 

10.7 Boliger som grenser til Vinbekk (BFS3-BFS4, BKS2 og BKS4) skal sette opp sikringsgjerder 

på boligtomten sin mot Vinbekk før det kan gis brukstillatelse for den aktuelle boligen. 

 

10.8 Før det kan gis brukstillatelse for nye boenheter på områdene BFS1, BFS3, BKS1 og BKS2 

skal lekeplassen BLK2 være opparbeidet og klar til bruk. 

 

10.9 Før det kan gis brukstillatelse for nye boenheter på områdene BFS4, BKS3 og BKS4 skal 

lekeplassen BLK1 og gang- og sykkelvegen o_SGS1 være opparbeidet og klar til bruk. 

 

10.10 Før det kan gis byggetillatelse for nye boliger skal det utføres en støyvurdering med 

 eventuelle avbøtende tiltak. 

 

 

 

 
 

 


