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§ 1 FORMÅL 
Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er: 

1.1 Detaljregulering av delområde BK1 og BK2 innenfor områdeplan avsatt til konsentrert 
småhusbebyggelse, men endret til frittliggende boliger.  I tillegg blir det lagt inn tilkomst 
ovenfra til eksisterende tomterekke langs Frænavegen. 

§ 2 GENERELT 

2.1 Grensene for reguleringsplanen er vist på plankartet. 
Planområdet er delt inn i reguleringsområde etter PBL §§ 12-5 og 12-6 med følgende 
formål: 

 Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12 -5.1) 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
 

 Samferdse lsanlegg  og teknisk infrastruktur (Pbl § 12 -5.2) 
Kjøreveg, offentlig 
Fortau 
Gangsti/gangareal 
Gang- sykkelveg   

 Grønnstruktur (Pbl § 12 -5.3) 
Friområde, lekeplass 
Turdrag 

 Hensynssoner (Pbl § 12 -6) 
Frisikt 

§ 3 FELLES BESTEMMELSER  

3.1 I forbindelse  med byggesøknad skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 1:500 
som viser hvordan den ubebygde delen av tomta skal planeres og utnyttes, herunder 
også støttemurer.  Det skal på egen grunn avsettes tilstrekkelig grunn for adkomst og 
parkering. 

3.2 Kommunen kan i forbindelse med byggesøknad kreve at det utarbeides situasjonsplan 
under ett – der dette anses nødvendig for å opppnå best mulig tilpassing til terreng og 
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naboforhold. 

3.3 Det er angitt byggegrenser innenfor hver enkelt nyregulert tomt.  For eksisterende tomter 
er det vist byggegrense mot veg der for øvrig byggegrenser mot nabo er etter pbl § 29-4. 

3.4 Avkjørsler skal være slik som vist på plankartet. 

3.5 Ved detaljplanlegging av bygg på området forutsettes hensyn til universell utforming 
ivaretatt, herunder ledelinjer i forbindelse med bygningers inngangssoner, 
stigningsforhold og terrrengplanering mv. 
 

3.4 Eksisterende terreng og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares i frioområdene og 
byggeområdene.  Unntak gjelder for framføring og vedlikehold av VA-anlegg og stier.   

3.5 Innenfor området som blir utsatt for støy over grenseverdiene, skal det oppføres 
støydempingstiltak i form av støyskjerm i den utstrekning som planen viser.  
Støyskjermen skal være i form av levegg og 3 meter høy.  Det skal sikres 
tilstrekkelig skjermet uteplass på alle tomter. 

Dersom det blir bygd hus ned mot byggegrense på BF1, vil dette kompensere for 
støyskjerm. 

Støydempingstiltak skal opparbeides samtidig med opparbeiding av hele feltet. 
Støy fra tekniske intallasjoner (varmepunper, ventilasjonsanlegg m. m.) skal ikke 

overstige kravet som gjelder i plan- og bygniingsloven (natt). 

3.6 I samsvar med kommunens energipolitiske handlingsplan skal ny bebyggelse 
tilrettelegges for tilknytning til fjernvarmeanlegg.  Der det ikke er lagt til rette for 
fjernvarme, skal nærvarme vurderes. 
Nye bygg og anlegg skal tilrettelegges med lavt energibruk. 

3.7 Utbygger må besørge og bekoste merking med hinderlys på enkelte boliger som stikker 
seg ut i terrenget, jfr §§ 11-5, 13-21, 13-22 og 13-23 i Forskrift om utforming av store 
flyplasser, BSL E 3-2.  Merkingen skal gjøres innenfor delområdene B1 – B5. 

3.8 Ved søknad om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven skal det utarbeides rappport 
med bygningstegninger og utenomhusplan som viser støyavskjerming i henhold til 
teknisk forskrift og Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2012.  Kommunen kan ikke gi ferdigattest før nødvendige 
støyreduserende tiltak er gjennomført. 

§ 4 BEBYGGEL SE OG ANLEGG (Pbl § 12-5.1) 
Boligbebyggelse  
 

4.1 B1, B2, B3, B4, B5  

4.1.1 På områdene B1, B2, B3, B4 og B5 skal det plasseres frittliggende boligbebyggelse. 
Bolighuset skal ha 1 boenhet med eventuelt tillegg av 1 sekundærleilighet. 

4.1.2 Bygg skal oppføres innenfor byggegrensene vist på plankartet.  Der det er nødvendig, 
kan garasje plasseres nærmere veg med 3 m fra regulert vegområde om garasjen er 
parallell med vegen, og 5 meter fra vegområde når garasjen er tvers på vegen.  For 
eiendom 31/27 kan garasje plasseres nærmere vegområde når garasje blir bygd som 
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tilbygg til huset. 
 

4.1.3 Garasje kan bare bygges i 1 etasje med grunnflate under 50 m2.  Garasje kan ha 
kjeller/underetasje der terrenget ligger til rette for det. 
Ved byggesøknad for bolighus skal det på situasjonsplanen vises plassering av dobbel 
garasje, selv om denne ikke skal oppføres samtidig med boligen.  Situasjonsplanen skal 
også vise avkjørsel. 

4.1.4 Utnyttingsgrad er %-BYA = 35 %.  Dette er inklusiv garasje, boder, uthus o.l., men 
ekslusiv parkeringsareal. 

4.1.5 Bygningene skal ha saltak eller pulttak.  Flatt tak kan aksepteres på deler av bygningen 
eller på garasje.  Takvinkel for saltak er mellom 20 og 32 grader. 

4.1.6 Maksimal tillatt møne- og gesimshøgde er 9,0 meter.  Hovedmøneretning er vist på 
plankartet. 

4.1.7 Gjerder høyere enn 1 meter må meldes til kommunen, som skal godkjenne gjerdenes 
plassering, høyde, konstruksjon og farge. 

4.1.8 Minste uteoppholdsareal MUA = 80 m2/boenhet.  Arealet skal være egnet til lek og fritid. 

  

4.2 BF1, BF 2, BF 3, BF 4 

4.2.1 Områdene BF1 og BF2 skal nyttes til frittliggende småhusbebyggelse.  Utnyttingsgrad 
skal ikke overstige %-BYA=20%.  I området kan det skje fortetting med frittliggende 
småhus. 

4.2.2 Bolighus kan føres opp innenfor byggehøyder med maks gesimshøyde 8 meter og maks 
mønehøyde 12 meter målt fra gjennomsnittlig terreng. 

4.2.3 For område BF1 og BF2 (frittliggende småhusbebyggelse) skal det innarbeides nye 
tilkomster til eksisterende hus og framtidig fortetting over tilgrensende delområde på 
oversiden av eiendommene. 

4.2.4 Områdene BF3 og BF4 skal nyttes til frittliggende småhusbebyggelse.  Utnyttingsgrad er 
%-BYA=35%.  Maksimal tillatt møne- og gesimshøgde er 9,0 meter målt fra 
gjennomsnittelig planert terreng. 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  (Pbl § 12-5.2 

5.1 Vegene er utformet som adkomstveger med fartsgrense 30 km/t.  Normalprofil er 
totalbredde 4 meter med 3,5 meter kjørebane og 0,5 meter skulder.  Til annen veggrunn 
for snøopplag og grøfter er det satt av 1,5 meter på hver side av vegen. 

5.2 Skjæringer og fyllinger for vegen kan gå inn på tilgrensende tomteareal.  For å unngå 
reduksjon av tomtene ved skjæring, kan det settes opp forstøtningsmurer langs vegene. 
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5.3 Veglinje i kryss mellom Veg1 og Veg 3 kan justeres innenfor regulert trafikkområde. 

5.4 Vegene vist i planen skal være etablert før utbygging av tomtene kan skje. 

5.5 Fortau er 3 meter bredt.  Tverrfall fortau er maks 2 %. 

5.6  
Forbikjøringslomme langs Olav Oksviksveg i krysset med ny tilkomstveg skal 
opparbeides samtidig med ny tilkomstveg. 

5.7 Stenging av eksisterende avkjørsler mot fylkesvegen kan ikke skje før alternativ tilkomst 
er opparbeidd  etter denne planen. 

5.8 For eiendom gnr 31 bnr 39 skal det innarbeides tilkomst fra Veg 2. 

§ 6 Grønnstruktur (Pbl § 12 -5.3) 

6.1 Det kan bygges tursti i område FG2.  Denne skal tilpasses terrenget med bredde maks 2 
meter med dekke av grus. 
Stien skal ligge på østsiden av steingarden. 
Steingarden skal tas i vare på og holdes vedlike slik den ligger i dag. 
Terreng og vegetasjon skal i hovedsak bevares, og det kan ikke settes i gang tiltak eller 
etableres anlegg som i vesentlig grad endrer landskapets art eller karakter. 
Der veger krysser turdrag skal det tilrettelegges for kryssing  for gående. 

6.2 Friområde F1 er kvartalslekeplass/ballfelt for området hele Øvre Eikrem-feltet.  Arealet 
skal settes i stand for ballspill, men kan i tillegg ha andre funksjoner som lekeplass. 

6.3 Friområde F2 er nærlekeplass for det nærmeste området.  Arealet skal legges til rette for 
lek for de minste. 

6.4 Friområdene F1 og F2 skal opparbeides og klargjøres for bruk og være ferdigstilt til 30 % 
av boligene tas i bruk i feltene B1 – B5.  I samarbeid med beboerne ruster så utbygger ut 
lekeplassene etter en utarbeidd plan.  Planen skal vise terrengbehandling og 
materialbruk. 

  

§ 8 HENSYNSSONER (Pbl 12-6) 

8.1 Frisiktsoner skal opparbeides i samsvar med vegloven sine bestemmelser. 

8.2 Før iverksetting av tiltak innenfor planen skal det gjennomføres en arkeologisk gransking 
av det automatisk fredete kulturminnet, lokalitet id 146700, i planområdet. 
Det skal tas kontakt med Møre og Romsdal fylkeskommune i god tid før tiltaket skal 
gjennomføres, slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 
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