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§ 1 Generelt 
 

§ 1.1 I henhold til plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse regulerings- 
bestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med regulerings- 
grenser på plankartet, datert 13/01/2014. 
§ 1.2 Området er etter Plan- og bygningslova § 12-5 og 12-6 regulert til følgende 
formål: 
 
Bebyggelse og anlegg 

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg 
Fortau 

 
 
§ 2 Felles bestemmelser 

 
§ 2.1 Plankrav 

Før utbygging kan skje og igangsettingstillatelse blir gitt skal det utarbeides en 
detaljert utomhusplan i målestokk 1:200. Planen skal fastlegge følgende: 
 

 Bebyggelsens plassering og høyde målsatt ved inngangspartiet 

 Areal for parkering, inkludert plassering og utforming av garasjer og 
organisering av dette. 

 Utforming og plassering av private lekeområder skal beskrives og vises. 

 Utforming og plassering av opplegg for renovasjon, postkasser og utvendig 
bod skal beskrives og vises 

 Ledelinjer, stigningsforhold og terrengplanering samt forstøtningsmurer med 
angitt høyde der terrengforholdene krever slike tiltak, skal beskrives og vises 

 Planen skal vise vinterbruk (snølagring, belysning med mer) 
 
§ 2.2 Form og fasade 

Bygningene skal ha en hovedutforming og materialbruk som er tilpasset hverandre 
og som harmonerer med eksisterende bygninger i området. 
 
§ 2.3 Terrenginngrep 

Nødvendige inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng skal utføres skånsomt og 
beskyttes under anleggs- og byggearbeidet.  
Alle skjæringer og fyllinger skal gis utforming og overflate som demper den visuelle 
effekten av inngrepene. 
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Stigningsforhold for fyllinger skal være i samsvar med kommunal veileder for 
uteanlegg. 
 
§ 2.4 Ubebygd areal 

a) Ubebygde deler av tomten skal utformes, beplantes og vedlikeholdes på en 
tiltalende måte.  
b) Arealene skal opparbeides samtidig med boligen. 
c) Det skal etableres et privat lekeareal for småbarn i området som er til felles 
benyttelse for boligene. 
d) Arealene skal utformes på en slik måte at det kan brukes på like vilkår av en så 
stor del av beboerne som mulig. 
e) Nyplanting av pollenrike trær og planter skal unngås i hele planområdet. 
 
§ 2.5 Tilgjengelig boenhet 

Krav om tilgjengelig boenhet og uteplasser er ivaretatt gjennom byggeforskriftene og 
TEK10.  
 
§ 2.6 Parkering og atkomst 

Antall biloppstillingsplasser som den enkelte byggherre må anlegge på egen 
grunn, eller på fellesareal, innenfor reguleringsområdet skal regnes etter følgende 
normer: 
- 2 plasser pr. boenhet 

- 1 plass pr. boenhet skal være i garasjeanlegg 
Atkomst til tomta er angitt med pil på detaljreguleringsplan. Dersom det ved 
prosjektering av bygningene framkommer bedre atkomstpunkt til tomten, kan dette 
endres i forhold til planen. Dette må framgå av situasjonsplanen. 
 
§ 2.7 Energibruk 
I samsvar med kommunens energipolitiske handlingsplan skal ny bebyggelse 
tilrettelegges for tilknytning til fjernvarmeanlegg. Der det ikke er lagt til rette for 
fjernvarme, skal nærvarmeanlegg vurderes. Nye bygg og anlegg skal tilrettelegges 
med lav energibruk. 
 
§ 2.8 Private avtaler 

Etter at reguleringsbestemmelsene er vedtatt er det ikke tillatt ved private avtaler å 
etablere forhold som står i strid med disse bestemmelsene. 
 
§ 2.9 Plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven og gjeldende forskrifter gjelder fullt ut for alle bygge- og 
anleggstiltak i området der ikke annet er angitt. Angitte gesimshøyder måles i 
samsvar med teknisk forskrift §§ 3-9 og 4-2. 
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§ 2.10 Avvik og dispensasjoner 
Vesentlige avvik fra plankart og bestemmelser skal som hovedsak skje gjennom 
reguleringsendring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14. Kommunen kan når 
forutsetningene er tilstede gi dispensasjon fra planen i medhold av Plan- og 
bygningsloven § 19. 
 
 
§ 3 Bebyggelse og anlegg 
 

§ 3.1 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 

a) Innenfor dette området tillates det konsentrert småhusbebyggelse. 
 
b) Det skal føres opp to grupper med småhusbebyggelse. En gruppe plassert nord på 
reguleringsområdet og en gruppe plassert i sør. Alle bygningene kan bygges med 
underetasje og inntil to etasjer. Underetasjen graves ned og skal nyttes til parkering, 
tekniske rom, avfallsrom og boder. Øvrige etasjer brukes til boligformål. Underetasje 
for parkering skal ha innkjøring og tilkomst fra fellesarealet mellom de to bygnings- 
gruppene, og kan være synlig fra dette arealet. Det vises til illustrasjoner i plan-
beskrivelsen. Illustrasjonene er ikke bindende, men retningsgivende for prosjektet. 
 
c) Tillatt bebygd areal, BYA, for byggeområdet settes til %-BYA = 40%. 
Parkering på bakkenivå medregnes i bebygd areal. Bygningskropp under terreng, der 
det etableres tilgjengelig uteoppholdsareal oppå underetasjen, medregnes ikke i 
bebygd areal. Støttemurer i forbindelse med felles atkomstareal medregnes ikke i 
bebygd areal. Det vises til illustrasjoner i planbeskrivelsen. 
 
d) Maksimalt tillatt gesimshøyder: 
- Bygningsgruppe mot nord – gruppe 1: Maksimalt tillatt gesimshøyde er cote 67,2. 
- Bygningsgruppe mot sør – gruppe 2: Maksimalt tillatt gesimshøyde er cote 64,5.
   
Det tillates høyere høyder for mindre bygningsdeler, som for eksempel 
ventilasjonssjakter og piper. Disse tillates oppført inntil 1,2 m høyere enn det 
tilhørende takets maksimale gesimshøyde. Høyden på bygningene skal tilpasses 
terrenget og omkringliggende bebyggelse. 
 
e) Bygningene skal ha flatt tak eller pulttak. 
 
f) Det skal føres opp anlegg for avfallshåndtering/oppstillingsplass for avfalls- 
beholdere. Dette kan plasseres utenfor byggegrense mot veg såfremt anlegget gis en 
underjordisk utforming. Det vises til illustrasjoner i planbeskrivelsen. 
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g) Bygningene skal ha et enhetlig preg gjennom plassering og orientering på 
tomtearealet og slektskap i detaljer og arkitektonisk uttrykk. 
 
h) Boligutbygging skal skje innenfor byggegrensene som er angitt på plankartet. For 
underetasje kan denne føres opp inntil eiendomsgrense når det foreligger avtale med 
aktuelle naboer. Det er tillatt å oppføre murer i forbindelse med etablering av 
innkjørsel til parkeringsanlegg i underetasje. Disse kan etableres nærmere nabo-
grense enn 4 meter så fremt de ikke etableres over terreng eller krever inngrep på 
areal utenfor reguleringsområdet. Ellers gjelder Plan og bygningslovens krav til 
avstand til nabogrense, jfr. § 29-4. 
 
 
§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
§ 4.1 Generelle bestemmelser 

a) Gateløp og krysninger må utformes enkelt og logisk slik at trafikkmiljøet blir lett å 
bruke, forstå og huske. Enkelte gateløsninger med langsgående linjer, klart definerte 
krysningssteder vinkelrett på fortau og klare skiller mellom trafikkgrupper skal 
tilstrebes. 
 
b) Det skal etableres belysning langs kjørevegen/fortau som imøtekommer behovene 
i vegnormalene. 
 
c) Vegen og fortau må ha en jevn, ru og sklisikker overflate. Nivåforskjeller mellom 
fortau og atkomstvegen kan være på inntil 25 millimeter, men helst unngås helt. 
 
d) På regulert veggrunn er det ikke tillatt med andre anlegg og innretninger enn de 
som er nødvendige for drift og vedlikehold av veganlegget. 
 
e) Terrenginngrep i samband med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. 
Vegskjæringer og vegfyllinger skal tilsås, tilplantes eller behandles på annen 
tilsvarende måte. 
 
§ 4.2 Kjøreveg 

a) Området er regulert til offentlig kjøreveg. 
 
b) Kjørevegen, som i denne planen er regulert fra senterlinje veg og mot øst, skal ha 
en minste bredde på 3,5 meter og skal utformes etter de til byggetidspunktet 
gjeldende vegnormaler fra Statens vegvesen. 
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§ 4.2 Fortau 

a) Området er regulert til offentlig fortau. 
 
b) Fortauet skal ha en minste bredde på 2,5 meter og skal utformes etter de til 
byggetidspunktet gjeldende vegnormaler fra Statens vegvesen. 
 
 
§ 5 Rekkefølgekrav 

a) Det skal det foreligge en godkjent plan for kommunaltekniske anlegg (veg, vann 
og avløp) før området kan opparbeides. 
 

b) Privat, felles lekeplass skal opparbeides før anlegget kan tas i bruk.  
 

c) Alle parkeringsanlegg skal være ferdigstilt før anlegget kan tas i bruk. 


