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§ 1 GENERELT 
 
Det regulerte området er avgrenset med reguleringsgrenser på plankart datert 
23.05.2011, sist revidert 16.09.2011 

1.2 REGULERINGSFORMÅL 
 
Området er regulert til følgende formål etter plan- og bygningslovens § 12-5 
 
Bebyggelse og anlegg Frittliggende bebyggelse 
    Konsentrert småhusbebyggelse 
    Lavblokkbebyggelse 
Samferdselsanlegg m.m. Kjøreveg 
    Gang-/sykkelveg/fortau 
    Annen veggrunn, tekn. anlegg 
    Holdeplass for kollektiv 
 
Grønnstruktur 
 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER 

2.1 Innenfor planområdet gjelder plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter fullt ut for 
alle bygge- og anleggstiltak. 

2.2 I forbindelse med byggesøknader skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 
1:500. denne skal vise plassering av eksisterende og ny bebyggelse, planering og 
utnytting av den ubebygde delen av tomten/området, nødvendige trafikkarealer, samt 
eksisterende og planlagte kôter og aktuelle punkthøyder for bygninger, plasser, 
fyllinger/skjæringer og murer. 
Situasjonsplanen skal også inneholde høydeangivelser for nabobebyggelsen. 
Det skal utarbeides terrengprofiler med angitte høyder for eksisterende og framtidig 
bebyggelse, og nabobebyggelsen. 
Ved fortettingsprosjekter skal det også legges ved illustrasjoner med perspektiv 
og/eller datamodeller som viser prosjektet i sammenheng med omgivelsene. 
 
Antall parkeringsplasser fastsettes i henhold til kommunens parkeringsvedtekter. 

2.3 Energi: 
Ved byggesøknader skal det dokumenteres at bygninger og anlegg er planlagt for 
lavest mulig energibehov. 
I samsvar med kommunens energipolitiske handlingsplan skal ny bebyggelse 
tilrettelegges for tilknytning til fjernvarmeanlegg. Der det ikke er tilrettelagt for 



fjernvarme, skal nærvarmeanlegg vurderes. 
Andre energieffektive totalløsninger kan godkjennes etter egen vurdering når 
dokumentasjon foreligger. 

2.4 Universell utforming: 
Prinsippene for universell utforming skal legges til grunn for planlegging og 
detaljutforming av bygninger og tilkomstarealer. TEK10, kap 12 om bygninger og kap 8 
om utearealer angir kriteriene. 

2.5 Rekkefølgebestemmelser: 

 Ved bygging av nye boliger som forutsettes skal ha tilkomst etter Solheimvegen, 
skal denne opprustes i full bredde i samsvar med reguleringskartet for byggearbeid 
igangsettes. 

 Prosjekterte utearealer/fellesarealer skal ferdigstilles før nye boenheter kan tas i 
bruk. 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

3.1 Frittliggende bebyggelse B1 

 Innenfor området kan det føres opp eneboliger, evt. med 
utleiedel/sekundærlelighet, og horisontalt og vertikalt delte tomannsboliger. 

 Største tillatte utnyttelsesgrad er definert som bebygd areal i prosent av 
eiendommens størrelse: BYA = 25%. 

 Største byggehøyde avgrenses til høydene angitt i pbl § 29.4. Der høyden er angitt 
i meter, regnes denne til gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 

 Ny bebyggelse skal innordne seg den eksisterende bygningsstruktur og 
bygningsform. Det skal benyttes saltak eller valmet tak. 

 Frittstående garasje kan plasseres nærmere veg enn vist byggegrense. Slik 
plassering godkjennes etter egen søknad. Dette gjelder også mindre uthus. 

 Bolighusene på Solheimvegen 15 og 19 og Lillevikvegen 73 er vurdert å ha 
bevaringsverdi. Det er en målsetning disse beholder sin hovedform. Ved eventuelle 
bygningsmessige endringer skal det ved søknad etter plan- og bygningsloven 
vedlegges en vurdering fra fylkeskonservator. 

3.2 Lavblokkbebyggelse BB1-2: 

 Innenfor området kan det føres opp bygning med fire eller flere boenheter og inn til 
fire etasjer. 

 Største tillatte utnyttelsesgrad er definert som bebygd areal i prosent av 
eiendommens størrelse: BYA = 40%. Der høyden er angitt i meter, regnes denen til 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 

 Langs Bjørnstjerne Bjørnsons veg skal nye bygninger plasseres inn til angitt 
byggegrense. Bygningsdelene nærmest denne skal orienteres øst-vest, slik at det 
oppnås en skjermende virkning i forhold til vegtrafikkstøy. 

 Bygningshøyde er angitt på eget kartvedlegg. Tekniske bygningsdeler som 
heissjakter og lignende kan overstige denne med inn til 1,5 m. 

 På egen grunn eller i fellesskap med andre eiendommer, skal det for hver boenhet 
avsettes areal til uteopphold og lek på min. 80 m2 pr. boenhet. Min. 30 % av dette 
skal være felles tilgjengelig, og være solbelyst kl. 15:00 ved vårjevndøgn.  
Veranda og/eller terrasser regnes med i uteoppholdsarealet. 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

4.1 Kjøreveger og gangveger skal opparbeides i samsvar med plankartet. 
Reguleringsbredde for Solheimvegen er 5,0 m inkl. skulder.  
Private veger skal opparbeides og driftes i fellesskap av brukerne. 



§ 5 Grønnstruktur 

5.1 Dette gjelder randsone langs Bjørsetelva. 
Området skal være tilgjengelig for vedlikehold og sikring av vassdraget. Vegetasjon 
skal opprettholdes og skjøttes slik at den ikke er til fare for nabolaget eller til reduskjon 
av fri vannveg. 

 
 


