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Reguleringsplan for Fladebyåsen 
REGULERINGSBESTEMMELSER 

 
Vedtatt av Aremark kommunestyre 21.06.2001 i sak 35/01 og gjelder for plankart med samme 
tittel vedtatt samme dato i samme sak. 
 
 
Fellesbestemmelser 
 

a) Kommunen skal ved behandling av byggesøknader påse at bebyggelsen får en god 
form, materialvalg og fargebruk, og at bygninger i samme byggeflukt eller gruppe får 
en harmonisk utforming. 

 
b) Sammen med søknad om byggetillatelse kan kommunen kreve at det utarbeides en plan 

for den ubebygde delen av tomten. 
 

c) De ubebygde områder skal gis en tiltalende form og behandling. 
 

d) Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad bevares. 
 

e) Mindre vesentlige unntak fra disse bestemmelser kan når særlig grunner taler for det 
tillates av kommunen innenfor rammen av bygningslovgivningen og bygnings-
vedtektene i kommunen.  

 
 
Nr. 1: Byggeområder. Boliger med tilhørende anlegg. 
 

a) Det settes som vilkår for å gi delings- og byggetillatelse at fellesarealer erverves / 
klausuleres eller tilsvarende og opparbeides i samsvar med planen. Jfr. Plan og 
bygningslovens § 67 a. 

 
b) I området kan det oppføres boliger i maks. 1 1/2 etg. Det kan godkjennes underetasje 

der terrenget ligger til rette for det. Maksimal høyde til gesims/møne er 4,5/8,0 meter. 
 

c) Bebyggelse på de ubebygde tomtene 12, 14, 15 og 17 skal ha sal- eller halvvalmet tak 
med takvinkel på mellom 28 og 42 grader.  

 
Bebyggelse på ubebygde tomter i resten av feltet som ikke eksponeres mot vassdraget 
kan ha sal-, hel eller halvvalmet tak. Andre takkonstruksjoner skal vurderes i hvert 
enkelt tilfelle. 

 
d) Tillatt BYA må ikke overstige 25 % av tomtens nettoareal. Med BYA forstås totalt 

bebygget areal delt på netto tomteareal. 
 
e) Bebyggelse endelige plassering på tomten fastsettes av kommunen, men skal ligge 

innenfor den byggesone som er markert på kartet med byggegrensesymbol. 
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f) Garasje og uthus kan bare oppføres i 1 etasje og skal være tilpasset bolighuset med 
hensyn til materialvalg, form og farge. Byggegrenselinjene kan etter godkjenning av 
kommunen overskrides for gunstigst mulig plassering av garasje. 

 
g) Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplanen som følger byggsøknaden for 

bolighuset, slev om den ikke skal oppføres samtidig med denne.  
 

h) Fargevalg på bebyggelsen skal foretas ut fra et fargespekter godkjent av kommunen. 
Ekstreme fargevalg på bebyggelsen tillates ikke. 

 
i) Der boliger blir synlige mot vassdraget skal det tas særlig hensyn til plassering, 

utforming og fargevalg. 
 

 
Nr 3: Offentlige trafikkområder. 
 

a) Trafikkområder skal nyttes til kjøreveier, gang- og sykkelveier, fortau og annet 
trafikkformål som vist på planforslaget. Det skal anlegges gatelys langs kjøreveiene og 
gang- og sykkelveiene. 

 
b) Gang- og sykkelvei langs riksveien skal være opparbeidet før boliger i området tas i 

bruk. 
 
 
Nr 5: Fareområder. Kraftlinje. 
 

a) En sone på 10 m til hver side av kraftlinjen er regulert til fareområde. Innenfor denne 
sonen kan det ikke oppføres bebyggelse. Mindre anlegg/adkomst knyttet til 
småbåthavna kan ligge innenfor fareområdet. 

 
 
Nr 6: Spesialområder. Bevaring fornminne. 
 

a) Formålet inkluderer sikringssone. Innenfor området må det ikke igangsettes tiltak som 
er egnet til å skade, ødelegge, tildekke eller skjemme gravrøysen. 

 
b) Nødvendige tiltak for sikring og vedlikehold må avklares av kulturvernmyndigheten. 

 
 
Nr 6: Spesialområder. Frisiktsoner. 
 

a) I frisiktsonene skal det være fri sikt i min. 0,5 m høyde over veiers plan. 
 
 
Nr 6: Spesialområder. Friluftsområde i vassdrag. 
 

a) I området tillates fri ferdsel innenfor regler som gjelder generelt for Haldenvassdraget. 



 
 
Reguleringsplan for Fladebyåsen. Reguleringsbestemmelser Vedtatt av Aremark kommunestyre 21.06.2001 i sak 35/01.  
Reguleringsendring, nr. 1, punkt c. Vedtatt av Aremark kommunstrye 25.09.2008 i sak 41/08.  Side 3 av 3 

Nr 6: Spesialområder. Friluftsområde på land. 
 

a) Områdene fungerer også som vegetasjonsskjerm for vær, vind og innsyn. 
 

b) All skogskjøtsel skal skje i samråd med kommunen ved både skog- og miljøvern-
myndighet. Kommunen skal utpeke vegetasjonsgrupper og enkelttrær i spesialområdet 
som ikke skal avvirkes. Det kan foretas en gradvis utskifting av treslag i 
vegetasjonsgruppene, basert på forutsetningen om at eksisterende furu- og 
løvvegetasjon i størst mulig utstrekning skal opprettholdes. 

 
 
Nr 6: Spesialområder. Privat småbåthavn. 
 

a) Området skal benyttes til småbåthavn for boligene på Trosteberget. Det kan bygges 
gangbane langs land. 

 
 
Nr 7: Fellesområder. Lek og opphold. 
 

a) Områdene er fellesareal for boligene som inngår i planen. 
 

b) Trær i området skal i størst mulig grad bevares, det gjøres unntak for areal til mindre 
løkke. 

 
c) Det skal ikke oppføres bygninger. Unntak kan gjøres for mindre bygninger som naturlig 

hører hjemme i felles leke- og oppholdsområde. 
 

d) Opparbeidelse av lekeplass skal skje i samsvar med gjeldende regelverk om sikkerhet 
ved lekeplasser og –utstyr. 

 
 
Nr 7: Fellesområder. Parkering. 
 

a) Felles parkering knyttet til bruk av småbåthavna for boligene som inngår i planen. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


