FØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR

SUNDGOT, gnr 29 bnr 3 m.fl.
I ULSTEIN KOMMUNE
§1
Planområde:
Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense.
Innanfor denne grensa skal arealet disponerast som vist på planen.

§2
Reguleringsføremål:
Arealet innanfor reguleringsgrensa er regulert til:
I
BYGGJEOMRÅDE (PBL §25,1.ledd nr.1)
•
Frittliggjande småhusutbygging.
•
Konsentrert småhusutbygging.
II
OFFENTLEGE TRAFIKKOMRÅDE (PBL §25,1.ledd nr.3)
•
Køyreveg
•
Anna veggrunn
•
Gangveg
III
FAREOMRÅDE (PBL §25,1.ledd nr.5)
•
Høgspenningsanlegg
IV
SPESIALOMRÅDE (PBL §25,1.ledd nr.6)
•
Friluftsområde (på land)
•
Friluftsområde i sjø og vassdrag
•
Kommunalteknisk virksomhet
•
Frisiktsone ved veg
V
FELLESOMRÅDE (PBL §25,1.ledd nr.7)
•
Felles avkøyrsle
•
Felles leikeareal for barn

§3
Generelt:
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Desse føresegnene kjem i tillegg til reglane i Plan- og bygningslova og forskriftene, og det kan
ikkje setjast i gang tiltak som er i strid med desse føresegnene.

§4
Privatrettslege avtalar:
Etter at desse reguleringsvedtektene er gjort gjeldande, er det ikkje høve til å vedta private
særrettar som er i strid med vedtektene.

§5
Unntak
Kommunen kan, når særlege grunnar talar for det, tillate mindre vesentlege unntak frå desse
reguleringsvedtektene, innanfor ramma av plan- og bygningslova og bygningsvedtektene for
Ulstein kommune.

§6
Utforming
Kommunen skal sjå til at bygningane får ei god form med høveleg materialbruk, og at dei
harmonerer med omgivnadane.

§7
Plassering av bygga
Alle bygningane skal plasserast innanfor regulert byggegrense.

BYGGJEOMRÅDE
§8
Område for frittliggjande småhusutbygging – FS1 til FS5 og FS8
På området kan byggjast einebustader med maksimal gjennomsnittleg gesimshøgde på 6 meter,
maksimal mønehøgde på 8 meter frå gjennomsnittleg planert terrengnivå og maksimal takvinkel
på 40 grader. Kommunen kan ved byggjesaksbehandling tillate mindre endringar av høgdene.
Utnyttingsgrad vert sett til: BYA=30%
For kvar bustad skal det opparbeidast minimum to oppstillingsplassar/garasje for bil.
Frittliggjande garasje kan oppførast i éin etasje med maksimal mønehøgd på 5 meter i høve til
planert terreng ved port, og kan plasserast inntil ein meter frå nabogrense. Kommunen kan
tillate at garasje med port mot vegen kan plasserast inntil 5 meter frå regulert vegområde.
Garasje kan plasserast inntil 2 meter frå regulert vegområde, dersom utkøyringa ligg parallelt
med vegen og terrengforholda på tomta ligg til rette for ei slik plassering. Bruksareal (BRA)
for garasje skal vere lik eller mindre enn 50 m2
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§9
Område for frittliggjande småhusutbygging – FS6 til FS7
På området kan byggjast einebustadar eller 2-mannsbustadar med maksimal gjennomsnittleg
gesimshøgde på 6 meter, maksimal mønehøgde på 8 meter frå gjennomsnittleg planert
terrengnivå og maksimal takvinkel på 40 grader. Maksimal bygghøgde skal ikkje gå over kote 19.
Kommunen kan ved byggjesaksbehandling tillate mindre endringar av høgdene.
Utnyttingsgrad vert sett til: BYA=30%
For kvar bustad skal det opparbeidast minimum to oppstillingsplassar/garasje for bil.
Frittliggjande garasje kan oppførast i éin etasje med maksimal mønehøgd på 5 meter i høve til
planert terreng ved port, og kan plasserast inntil ein meter frå nabogrense. Kommunen kan
tillate at garasje med port mot vegen kan plasserast inntil 5 meter frå regulert vegområde.
Garasje kan plasserast inntil 2 meter frå regulert vegområde, dersom utkøyringa ligg parallelt
med vegen og terrengforholda på tomta ligg til rette for ei slik plassering. Bruksareal (BRA)
for garasje skal vere lik eller mindre enn 50 m2
Eksisterande steingard i tomtegrensa mot 29/4 og 29/5 skal bevarast og må ikkje verte skada eller
fjerna.

§10
Konsentrert småhusutbygging – Rekkehus/kjeda einebustad – KS1
På området kan oppførast konsentrert småhusbebyggelse med gesimshøgde på maksimalt 6 meter
og maksimal mønehøgde på 7,5 meter frå gjennomsnittleg terrengnivå og maksimal takvinkel på
40 grader. Kommunen kan ved byggjesaksbehandling tillate mindre endringar av høgdene.
Utnyttingsgrad vert sett til: BYA=40%
For kvar bustad skal det opparbeidast minimum to oppstillingsplassar/garasje for bil.
Frittliggjande garasje kan oppførast i éin etasje med maksimal mønehøgd på 5 meter i høve til
planert terreng ved port, og kan plasserast inntil ein meter frå nabogrense. Kommunen kan
tillate at garasje med port mot vegen kan plasserast inntil 5 meter frå regulert vegområde.
Garasje kan plasserast inntil 2 meter frå regulert vegområde, dersom utkøyringa ligg parallelt
med vegen og terrengforholda på tomta ligg til rette for ei slik plassering. Bruksareal (BRA)
for garasje skal vere lik eller mindre enn 50 m2
Eksisterande steingard i tomtegrensa mot 29/7 skal bevarast og må ikkje verte skada eller fjerna.
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OFFENTLEGE TRAFIKKOMRÅDE
§11
Køyrevegar
Køyrevegar skal opparbeidast og utførast i samsvar med vegnormalen.

§12
Anna veggrunn
På offentlig veggrunn er det ikkje tillate med andre innretningar/anlegg enn dei som er naudsynte
for drifta og vedlikehaldet av veggrunnen. Vegskjeringar/fyllingar skal tilplantast og behandlast
på ein tiltalande måte.

§13
Gangveg
Området avsatt til gangveg som går gjennom tunet skal ikkje nyttast til parkering. Gangvegen
vert stengt for trafikk med bom i den søraustlige enden.

FAREOMRÅDE
§14
Høgspenningsanlegg
Høgspentlina har ei sikkerheitssone på 7,5 meter til kvar side.

SPESIALOMRÅDE
§15
Friluftsområde (på land).
På friluftsområde kan det ikkje førast opp bygningar eller permanente innretningar som til dømes
gjerder, trapper, brygger eller plattingar. Det er heller ikkje høve til å opparbeide plen eller
liknande innanfor området.

§16
Friluftsområde i sjø og vassdrag.
Det er ikkje tillate å gjere inngrep eller tiltak i denne sona.
Dei som har hevd på, eller tinglyst rett til fortøyning av båtar i Garsholhølen skal fortsatt ha
denne retten i framtida.

§17
Frisiktsone ved veg.
I frisiktsoner (dvs mellom frisiktlinje og veg) skal det vere fri sikt i ei høgd av 0,5 meter over
planet mellom dei tilstøytande vegane. Arealet innan frisiktsona må ikkje brukast slik at sikta på
noko tidspunkt vert hindra.
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FELLESOMRÅDE
§18
Felles leikeareal for barn
Leikearealet skal sikrast mot køyreveg med gjerde og vere klar til bruk når første bustad tas i
bruk. Det kan etablerast leikeapparat ol. på området. Det skal skje i samsvar med forskrift om
sikkerhet og leikeplassutstyr frå Barne- og familiedepartementet.
Området skal kunne nyttast av offentlegheita.

§19
Felles avkøyrsle
Felles evkøyrsle er felles for eigedomane som grensar til den og skal vere opne for almen ferdsel.

Vedteke i Ulstein kommunestyre
Ulsteinvik den 00/00-0000
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