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§ 1 GENERELT 

 

1.1 Reguleringsformål i planen: 

 

Området er regulert til følgende formål etter plan- og bygningslovens § 12-5 

 

Bebyggelse og anlegg    

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 

- Lekeplass 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg 

- Annen veggrunn – tekniske anlegg 

 

Grønnstruktur    

- Friområde 

 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

2.1 Bebyggelsen skal gis en harmonisk utførelse med hensyn til takvinkler, takform og 

materialer. 

 

2.2 Ingen tomt kan bebygges før det foreligger tomtedeling for vedkommende kvartal eller 

husgruppe godkjent av ansvarlig myndighet.  

 

2.3 Forstøtningsmurer bør unngås.  

 

2.4 Eksisterende vegetasjon bør bevares så langt det er mulig, og beskyttes under anleggs- 

og byggearbeidet. 

 

  



2.5 Etter at disse reguleringsbestemmelsene er trådt i kraft, er det ikke tiltatt ved private 

servitutter å etablere forhold som strider mot disse reguleringsbestemmelser. 

 

2.6 Bygninger skal plasseres innenfor viste byggegrenser. Garasje med utkjøring vinkelrett 

på veg kan likevel plasseres 4 meter fra regulert veg. Garasje med utkjøring parallelt 

med veg kan plasseres 3 meter fra regulert veg. 

 

§ 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

3.1 Offentlig veg skal være opparbeidet i henhold til plan før igangsettingstillatelse gis for 

delfelt BK1 og BK2.   

 

3.2 Felles anlegg og kommunaltekniske anlegg skal være opparbeidet før det gis 

ferdigattest for BK1 og BK2. 

3.3 Ved etablering av ny veg skal lekeplass sikres og opparbeides før igangsettingstillatelse 

gis for delfelt BK1 og BK2. 

 

3.4 Bekkeløp øst for BK2 skal utbedres som følge av ny veg.   

3.5 Før igangsettingstillatelse for etablering av ny veg gis. Skal det foreligge en geoteknisk 

vurdering for ny veg, samt for BK1 og BK2. Den geotekniske undersøkelsen skal 

vurdere i hvilken grad nye tiltak vil berøre eksisterende bebyggelse.   

§4 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

4.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse: 

Frittliggende bolighus kan oppføres i inntil 2 etasjer. Sokkeletasje kan, hvor terrenget 

ligger til rette for det, innredes til beboelse innenfor rammen av bestemmelsene i 

byggeforskriftene. Gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 8 og 10 

meter.  

 

For hver leilighet skal det på egen tomt avsettes plass for 1 garasje samt 1 

biloppstillingsplass.  

 

  



4.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse: 

Før områdene for konsentrert bebyggelse blir godkjent utbygget, skal det utarbeides en 

samlet situasjonsplan for de enkelte feltene.  

 

For hver leilighet skal det på egen tomt avsettes plass for 1 garasje samt 

biloppstillingsplass for 1 bil per leilighet.  

 

Rekkehus- og terrasehus kan oppføres i området. Rekkehus med 

mønehøyde/gesimshøyde inntil 9,6 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

Terrassehus med mønehøyde/gesimshøyde inntil 12,8 meter over gjennomsnittlig 

planert terreng.  

 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.1 Kjøreveg: 

Offentlig kjøreveg skal opparbeides slik den er vist på planen med reguleringsbredde og 

byggegrenser. Det skal opparbeides nødvendig frisikt i alle kryss, både på det 

eksisterende og interne vegnettet  

 

5.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg:  

Annen veggrunn skal opparbeides slik at arealet får en tilfredsstillende funksjon som 

snøopplag slik det er vist på plankartet og beskrevet i planbeskrivelsen.  

 

§ 6 GRØNNSTRUKTUR 

6.1 Friområde: 

I friområdet kan det tillates oppført bygning som har naturlig tilknytning til områdets 

bruk, samt mindre trafokiosker når dette ikke er til hinder for områdets bruk som 

friområde.  
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