
Bevarirgtplan for Tyholmen

Reguleringsplan er en nodvendig del av

bevaringsarbeidet. Gjennom vedtekter
knyttet til de forskjellige omrider kan
en regulere de bygningsmessige inngrep'

Bevaringsplanen viser forslag til om-
r6deavgrensing (plansje A) og regule-
ringwedtekt til de forskjellige omr6der.

Videre er vist (plansje B) utsnitt av

omr6det Nedre Tyholmen med avmer-
king av hvor det b@r gjores endringer i

miljoet slik det stir i dag.

Den nye situasjonen ved gjennomforing
av foresl6tte inngrep er vist p5 plansje C
og D.

Bevaringsplanen kan behandles i de
kommunale instanser, bygningsrSd, for-
mannskap og bystyre. Ved 6 giOre den
fores16tte reguleringsplan gjeldende,

samt folge opp planen med restaurering
og brannsikring av bygningene, skulle
Arendal kunne bevare sitt unike byg-
ningsmiljO i kommende 6rhundrer.

REGULERINGSVEDTEKTER FOR

OMRADE A, NEDRE TYHOLMEN,
OG FOR OMRADE B, RADHUSGA-
TEN.

S 1. De regulerte omr5der er pE planen
datert 15/10-1969 i m6lestokk
1:1000 vist med reguleringsgrense
(.-.-). lnnenfor disse omr6der
skal den eksisterende bebYggelse

s0kes bevart.

S 2. Omride A og B reguleres til
omride av kulturhistorisk verdi.
lnnenfor omr6de A kan bebYggel-

sen brukes til ervervsvirksomhet,
kontor og bolig. lnnenfor omr6de
B kan bebyggelsen brukes til
kontor og bolig.
Bygningsr8det skal godkjenne ar-
ten av erverv som Onskes etablert

og som ikke skal vare til sjenanse i

omrEdet.

5 3. De eldre husene langs gatene kan
istandsettes, - fasadekledning,
fasadedetaljer, taktekking, PiPe
m.v. kan fornyes, - innredningen
kan moderniseres og tekniske
forbedringer utfores, forutsatt at
husenes dimensioner, takform,
fasader, materialbruk og farger i

karakteren opprettholdes eller til-
bakefores.
Slike endringer skal anmeldes til
og godkjennes av bYgningsrSdet,
etter at en spesiell bygningsanti-
kvarisk nemnd, oppnevnt av

bystyret og med minst 1 represen-
tant for huseierne i omr6dene, har
gitt sin anbefaling. I den utstrek-
ning bygningslov, brannlov og

bygningsvedtekter gir adgang til
dispensasjoner, og hvor slik dis-
pensasjon - ut fra bevaringshen-
syn - anbefales av denne nemnd,
skal bygningsrSdet ta tilbOrlig
hensyn hertil.

5 4. Nybygg kan ikke oPPfores i mer
enn 3 etasjer i omride A.
Nybygg kan ikke oPPf@res med
storre gesimshoyde enn det erstat-
tede hus i omr6de B.

FOr et nybygg eller tilbYgging av

en bygning i omrSdet kan godkjen-
nes skal den nye etablering vises

innpasset p5 tilfredsstillende m6te
i det eksisterende bygningsmilj@.
Nye bygninger skal i sin utforming
i sarlig grad ta hensYn til omr6-
dets Ovrige bebYggelse.
Nybygg m6 anmeldes til og god-

kjennes av bygningsr6det etter at
den spesielle nemnd har gitt sin
godkjennelse av prosiektet.
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For nybygg kan bygningsr6det
kreve at det p5 offentlig anviste
parkeringsanlegg leies/kiOpes 1 bi!-
oppstitlingsplass pr. 100 m2 er-
vervsbebyggelse eller kontorareal,
eller boligenhet.
SUdfestede parkeringsnormer for
Arendal 9iores ikke gjeldende ved
oppussing eller restaurering av
bygning.
Kun felles gnrasjeanlegg kan god-
kjennes i omr6dene.

Den spesielle bygningsantikvariske
nemnd skal forelegges til uttalelse:

Skilt og reklamebruk.
Materialbehandling for gate-
behandling.
Uwendig belysning.
Utforming av beplantninger,
gjerder og murer.

BygningsrSdet skal ta tilb6rlig
hensyn til nemndens innstilling.

Bygningsrtdet kan gjore unntak
fra gjeldende murtvangsbestem-
melser.

Ved siden av disse vedtekter
kommer bestemmelsene i byg-
ningsloven og de alminnelige
bygningwedtekter for Arendal til
anvendelse.

begrenset antall ervervsvirksom-
heter, som i sin art ikke sjenerer
boligmilj@et, og kun medforer
ubetydelig biltraf ikk.

Nybygg rni ikke oppfgres i mer
enn 2 etasjer p6 kjeller regnet fra
adkonstvei. Bygningsridet kan
bestemme i hvilket hoydeforhold
ferdig opparbeidet terreng og
bebyggelse skal st6 til tilst6tende
gate. Beboelsesrom mE ikke an-
bringes i mer enn 3 hOyder.
Ftr et nybygg eller fornyelse av
del av et byggeomride kan god-
kjennes, skal den nye etablering
vises innpasset p6 tilfredsstillende
m6te i:
a) En sarskilt ny bebyggelses-

plan, med hoyde oppriss, for
byggeomridet.

b) I det gjenvarende, eksiste-
rende bygningsmiljO.

Bygningsr6det kan nekte bilopp-
stillingsplass eller oppf0ring av
garasje i tilknytning til bolig eller
pE tomten.

Bygning kan gjenoppfores pa
n6verende grunnmur.

N6varende avstand til annen
bygning angir minsteavstand til
annen bygning ved nyoppforelse.
Minsteavstanden er ikke mer enn
angitt i bygningslovens 5 70.

Bygningsr6det kan gj6re unntak
for gjeldende murwangsbestem-
melser.

Ved siden av disse vedtekter
kommer bygningsloven og de
alminnelige bygningsvedtekter for
Arendal til anvendelse.

s3.

s4.

55.

s6.

s7.

58.

REGULERINGSVEDTEKTER FOR
OMRADE C, OVRE TYHOLMEN.

S 1. Det regulerte omr6de er p6 planen
datert 15/10-1969 i mSlestokk
1:1000 vist med reguleringsgrense
(.-.-).

S 2. Omr6det reguleres til boligomr6de.
BygningsrSdet kan tillate at det
innenfor omrSdet etableres et

Kilder:

Forslag til reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for kvartalene 18,24 og 3O. Kristiansand
byplankontor 2511 1 -l 966.

Forslag til reguleringsbestemrnelser for "Gamle Torshavn". Arkitektkontoret Tore Sveram A/S, Oslo, .|969.
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