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1. FORENKLET ILLUSTRASJON  

1.1 Kart – eksisterende situasjon  

 

 

 
 

Oversiktskart over Bolsøya, planområdet merket med svart strek 
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Kartutsnitt for planområdet. 

1.2 Framtidig  situasjon  

 

 
 

Illustrasjon for planlagt framtidigbebyggelse( ikke bindende for utbygger).  

 

 

2. BAKGRUNN 

Tomten ble kjøpt med tanke på å bygge hus for salg. Forslagsstiller er Bolshøyden AS. Firmaet har 

adresse i Oslo. 

 

3. EKSISTERENDE FORHOLD 

3.1 Lokalisering og bruk  

Planområdet er et utmarksområde lokalisert på Bolsøya. Tomta ligger omtrent midt på Bolsøya ved 

øyas høyest punkt, 53 m.o.h.   

Bosløya har barnehage, skole og nærbutikk. 

Nærmeste sentrum er Molde, kjøreavstanden er 8 km.   

 

Reguleringsområdet består av eiendommen  gnr bnr 19/8  på 55 da. I tillegg tas eiendommen 19/1 og 

en bit av offentlig veg med i planen. Totalt utgjør planområdet 60,5 da (60 457 m²). 

 

Planområdet ligger inntil offentlig, kommunal veg langs tomtas sydgrense. Adkomst er planlagt til 

denne vegen.  
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3.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 

 

Landskap 

Planområdet ligger i som utmark til et spredtbygd område med enkelthus og små husklynger.  

Topografisk er området småkupert med knauser og koller. Området er skogkledt og faller i nord ned 

mot et flatere område som er myrlendt. Vegetasjonen domineres av furu og lauvtre, lyng og annen 

bunnvegetasjon.  Solforhold på tomta er bare begrenset av omkringliggende bebyggelse, men de er 

generelt gode siden tomta ligger på en høyde.  

Området øst for planområdet er dyrka mark. På vestsiden er det gjort forberedelser til å bygge ut et lite 

felt med eneboliger.  

 

Verneinteresser 

Det er ikke bygninger i planområdet bortsett fra Bedehuset på 19/1. Huset skal ikke endres som følge 

av reguleringsforslaget.  Kulturminner er ikke registeret. Naturverdiene er ikke spesielle for dette 

området.  Deler av vegetasjon vil bli bevart på grøntområdet i syd og på deler av felles leikeareale 

midt på tomta.  

 

 

Miljøfaglige forhold 

Luftkvaliteten i planområdet er god, evt forurensing vil være knyttet til lokal biltrafikk.  

Støyforhold er gode, støy fra biltrafikk er begrenset til lokal trafikk. 

 

 

Trafikkforhold 

Eksisterende kommunal veg er en del av øyas ringveg . Begge retninger fører til tunnel under fjorden 

videre til Molde. 

 

Risiko- og sårbarhet 

Det er ikke noen farlige installasjoner i området. Det er ikke fare for ras eller flom. Det vises til ROS 

analyse som viser at det er begrensede konsekvenser av omsøkt plan. Det ikke kreves ikke spesielle 

tiltak utover at bygninger må konstrueres og formes med tanke på høy vindstyrke. 

 

Sosial infrastruktur 

Skole, avstand 1300m 

Barnehage, avstand 900 m 

 

Teknisk infrastruktur 

Nærmeste kommunale VA ledninger ligger ca 200 m fra planområdet.  

 

Strømforsyningen i området er mulig  fra trafostasjon ved adkomst i vest.  

 

Offentlig veg i syd er opparbeidet med en vegbredde på ca 4 m. 

 

 

Estetikk og byggeskikk 

Bebyggelsen i område er åpen småhusbebyggelse i en eller to etasjer. Byggeskikken varierer noe 

innenfor tradisjonell trehusbebyggelse. 

 

4. PLANSTATUS 

4.1 Overordnede føringer og gjeldende planstatus 

 

 

Gjeldende overordnede planer 

Kommenplanens arealdel, vedtatt 2013. Planområde ligger i område for boliger. 
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Gjeldende regulering 

Området er ikke regulert.  

 

5. MEDVIRKNING 

Planarbeidet ble varslet med brev til naboer og offentlige instanser 04.07.2012 og kunngjort  i 

Romsdals Budstikke 26.10.2012.  Vedlegg 1 og 2 og 3 

 

5.1 Kunngjøringsinnspill fra naboer 

Det har kommet 2 kunngjøringsinnspill fra naboer, se vedlegg 4, 5 og 6 

 

Fra Jostein Lillesbostad, Vedlegg 4. 

Lillebostad ber om at planlagt adkomstveg fra øst ikke kommer inn på hans eiendom. 

 

Forslagsstillers kommentar: Dette er ivaretatt i planforslaget. 

 

Fra flere naboer, vedlegg 5 

Det er flere naboer som i fellesskap ber om mer informasjon om: 

Utforming av terrasseboliger. 

At ny adkomstvei må være på plass før anleggsarbeidet starter. 

At adkomst ved Bedehus gjøres trafikksikker. 

At fremdriftsplan gjøres kjent så snart som mulig 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Utforming av terrasseboliger er ikke endelig bestemt. Det er vist en illustrasjon på en mulig  

løsning innenfor de bestemmelsene som planen legger opp til. Endelig utforming  må komme seinere.  

 

Ønske om at adkomstvei må opparbeides tolkes slik at østre adkomst må tas i bruk ved oppstart av 

anleggsarbeider. Det legges opp til at de to planlagte adkomstene er likestilte. Det er derfor naturlig å  

bruke begge ved oppstart. Det skal legges vekt på og tas hensyn til sikkerhet ved anleggsarbeidene.  

 

Adkomst ved Bedehuset er planlagt flyttet mot vest slik at siktlinjene blir bedre. 

 

Framdriftsplan er ikke avklart. Vi kan forvente at planen blir behandlet og godkjent i 2014. Oppstart  

vil følge så snart det gis igangsetting for arbeider etter dette. Naboer vil da bli orientert både ved  

offentlig høring og nabovarsling. 

 

Fra Ole Arnfinn Ellingsgard, vedlegg 6 

Han driver med landbruk og har husdyr.  

 

Ber om at det settes av en større buffersone mot dyrka mark øst for planområdet. 

At det settes av større plass for lysløypa 

At tilførselsvei legges på egen grunn og at tilførselsvegen gjøres klar før bygging. 

 

Forslagsstillers kommentar:  

Det er lagt inn buffersone øst  i planområdet i form av framtidig vegareal. Skulle det bli aktuelt med 

ny veg tvers over høgda mot nord vil dette arealet tas i bruk, hvis ikke vil det fungere som grøntareal. 

Lysløypa er nå flyttet etter avtale med velforeningen, den blir liggende langs buffersonen i øst og  

kobler seg inn på eksisterende lysløype.  

Ny adkomstveg vil , som nevnt i punktet over, bli bygget og tatt i bruk før boligbyggingen starter. 

 

 

5.2 Forhåndsuttalelser fra offentlige instanser  

Det kom inn 3 uttalelser fra offentlige instanser, se vedlegg 7,8 og 9 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune, vedlegg 7 
Fylkeskommunen har kommentert 3 områder. 
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Barn og unge. Det er positivt med store areal til leik, disse må opparbeides slik at alle grupper får sine 

behov dekket og det må settes rekkefølgekrav til opparbeiding. 

Det er ikke vist fortau i planforslaget, dette mener fylkeskommunen at det bør være krav om. 

 

Universell utforming 

Forholdet til Universell utforming må beskrives klart i planen, kommunen kan stille krav om at et visst 

antall oppfyller dette kravet. 

 

Planfaglig vurdering 

Det forutsettes at planen blir vedtatt etter at kommuneplanen er gyldig. Vilkår i konsekvensutredninga 

til kommunedelplanen må drøftes og vilkår må oppfylles i planen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Barn og unge. Leikearealer er beskrevet i bestemmelser, opparbeides før boliger tas i bruk. Fortau inne 

på feltet er ikke planlagt. Det er begrenset trafikk inne på feltet og gode gangforbindelser internt i leike 

og friarealene.  

 

Universell utforming. Terrasseboliger bli universelt utformet i 2 av 3 etasjer,. Kjedehus og eneboliger 

får tilgjengelighet i hovedplanet. Leikeplass vil bli utformet etter gjeldende krav. 

 

Planfaglig vurdering. Vilkår som nevnes i konsekvensutredning er følgende: 

Skredfare: Kun i avgrensede områder, berører ikke planområdet. 

Flodbølge: Liten fare, vurderes å være under de grenseverdiene som er satt i teknisk forskrift for 

etablering av boligområde. 

Klimaendringer: Mer nedbør er forventet og vil kreve utvidet kapasitet for anlegg for bortledning av 

overvann. Planlagte boliger ligger på en høyde og overvann skal håndteres lokalt slik at dette ikke vil 

belaste kommunens anlegg.  

Samferdsel: Bedre veger på øya skal utredes, ny gangveg fra skole til Dragvågen: Tiltak er satt i gang 

av kommunen 

Annen infrastruktur: Oppgradering av ledningsnett for å få nok brannslukkevann. Planen legger opp til 

på koble nye boliger til kommunal vannledning. Spørsmålet om kapasitet må reguleres i 

utbyggingsavtale som er under forhandling. 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, vedlegg 8 

Det nevnes 3 tema som de legger vekt på: 

 

Natur og miljøverninteresser, hvor fylkesmannen hadde bemerkninger til arbeidet med kommuneplan.  

Fylkesmannen peker på at vist løype som er vist i illustrasjonsplanen er for kort og inneklemt. 

 

Samfunnstrygghet. Fylkesmannen minner om lovkravet om ROS analyse. 

 

Barn og unges interesser, område for leik og rekreasjon.  Viser til rettleder T-1513 som ramme for 

dette arbeidet.  

 

Forslagsstillers kommentar: 

Natur og miljøverninteresser, skiløype. Dette kan ikke løses av vår plan aleine. Skiløype i planen 

opprettholder bruk av eksisterende skiløype på en god måte. 

 

Samfunnstrygghet. ROS analyse følger med i saksutredningen fra forslagsstiller, se vedlegg 12 

 

Barn og unges interesser,område for leik og rekreasjon. Det vise foreløpig ikke detaljert plan for leik 

og felles utearealer i planen. Vil komme ved byggesøknad. 

 

Statens Vegvesen, vedlegg 9 

Har ingen kommentar til selve planen men oppfordrer til at kommuneplanarbeidet følges opp. 
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5.3 Offentlig høring fra 17.09 til 29.10. 2014  
 

Svar fra forslagsstiller på merknader kommet inn ved offentlig 

høring. 

Det vises til oversendelse fra Molde kommune fra 17.12.2014 med kopi av merknader. Merknadene 

kommenteres i rekkefølge. 

 

Merknad 1 fra Bolsøya idrettslag fra 07.10.13 (Dette er kanskje en merknad som kom inn i 

forbindelse med reguleringsplan for gangveien, men den kommenteres likevel) 

Idrettslaget foreslår å legge løype slik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den delen av skiløypa som berører vår reguleringsplan har tatt hensyn til dette ønsket og 

skiløype er plassert slik idrettslaget ønsker. 

 

Videre forslår idrettslaget å legge lysløypa innenfor framtidig gangvei fra skolen til Bolshøyden slik 

at veilysene kan utnyttes både for gangvei og skiløype. Dette berører nevnte plan for gangveien. Ny 

trasee langs Bolshøydens østgrense vil få nødvendig belysning og skal også dekke skiløypa. 

 

Merknad 2 fra NVE. De har ingen kommentar til planen. 

 

Merknad 3 fra Avinor. 
Det beskrives hvilke hensyn som må tas for å sikre at flytrafikken ikke blir forstyrret av unødige 

eller feil plassert lys i forbindelse med markeringslys for innflygingen til Molde flyplass, 

Avinor foreslår at følgende tekst legges til i bestemmelsene: 

 

Farlige eller villedende lys 
Av hensyn til sikkerheten for lufttrafikken ved Molde lufthavn skal det 
utarbeides en belysningsplan for utbyggingsområdet som skal oversendes 
Avinor for vurdering og godkjenning. 

 
Avinor har fått utarbeidet flystøysonekart for Molde lufthavn, beregnet av SINTEF IKT, 
rapport A24189, datert 23.04.2013. Planområdet er ikke berørt av flystøysonene. 
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Dersom overnevnte bestemmelse ikke tas inn i planen, må dette brev forstås som en 
innsigelse til reguleringsplanen/detaljreguleringen fra Avinor, jf. Plan- og bygningsloven § 

5-4. 

 
Ovennevnte tekst er tatt med i vedlagte reviderte bestemmelser, punkt 1.5 

Motsegn fra Avinor ble trukket tilbake 04.08.15 

 

Merknad 4, fra Bolsøya Velforening. 

 

Kommentar: Før utbygging av B1 må den nye vegforbindelsen mot Fv 64 ferdigstilles. 

Eksisterende veg er smal og svingete og gjør transport til og fra B1 farlig for trafikkanter. Det 

interne vegnettet er allerede overbelastet. All tilkomst til B 1 må skje via ny vegforbindelse 

 

Det vises til kommuneplanens som har satt opp utredning av vegvalg i neste planperiode. Da vil det 

bli utredet hvilke valgalternativ som skal utbedres. Gjennomføringen av utbedringen er ikke 

tidfestet utover dette. I reguleringsplan for Bolshøyden har avsatt areal for en evt framtidig 

tverrforbindelse til Fv 64 dersom dette alternativet blir valgt. Kommunedelplanen legger ikke 

begrensninger på utbygging av B1 i forhold til vegutbedring. 

Vegen vil bli utbedret i nær framtid og mest sannsynlig før hele utbyggingen av Bolshøyden er 

ferdigstilt. Etter forslagsstillers syn er det ikke rimelig å kreve dette siden utbygger ikke har 

mulighet til å påvirke prosessen med veivalg og etterfølgende utbedring. 

 

Merknad 5 fra 6 naboer, de framfører samme syn som i merknad 4: 

 

Vi ønsker å spesifisere at vårt innspill tidligere og nå omhandler ny forbindelsesvei fra fylkesvei 64 

og inn til byggefelt. Det ble presentert 2 alternativ til ny forbindelsesvei ved tidligere «Varsling om 

igangsetting av planarbeid» 04.07.2011-Vedlegg 1 

Vi mener denne forbindelsesveien må komme på plass før arbeid på byggefelt begynner. 

Trollpilveien er allerede overbelastet og ikke egnet for tungtransport og anleggstrafikk. 

Trollpilveien benyttes også av barn som går til skole, samt hester tilknyttet «Stall ZM». 

 

Forslagsstillers syn på dette er det samme som er framlagt under merknad 4 

 

Merknad 6, fra Statens Vegvesen 

 

Statens vegvesen registrerer til dels noe manglende byggegrenser og frisiktsoner. Vi legger 

også merke til at flere garasjer er plassert veldig nært vegene og kan skape problem for drift 

og vedlikehold, spesielt ved en snørik vinter. Ellers vil vi påpeke at det mangler tilbud til 

myke trafikanter internt i boligområdet og at det kan virke som noe dårlig økonomisering 

med vegarealet. Ellers har Statens vegvesen ingen merknader til planforslaget. 

 

Merknadene omtaler adkomstvegen inne i planområdet. Manglende byggegrenser og siktlinjer tas 

til etterretning og planen forsynes med slike i revidert utgave av 10.05.15. 

Garasjenes plassering slik de er vist på planen er en illustrasjon. Når byggegrenser tegnes inn vil 

dette erstatte de inntegnede husene. På det endelige plankartet som skal vedtas blir husene ikke 

vist. 

Manglende tilbud til myke trafikanter må oppfattes som manglende fortau. Dette synes 

unødvendig. Biltrafikk består av småbiler og sjåførene er godt kjent i området, hastigheten vil 

være lav. Vegbredde i planområdet på 4,5 m er nok til både biler og myke trafikanter 

 

Merknad 7, fra Møre og Romsdal fylkeskommune. 

 

AUTOMATISK FREDA KULTURMINNER. 

Fylkeskommunen stiller krav om arkeologisk registrering etter kulturminnelova 
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§ 9. Vi gjer merksam på at tiltakshavar må dekke utgiftene til arkeologisk registrering, 

jf. kulturminnelova. Vi ber tiltakshavar ta kontakt med kulturvernseksjonen for å avtale tid 

for registrering og for oversending av forslag til budsjett. Inntil registrering er gjennomført 

har vi formelt motsegn til planforslaget 

 

Krav om registrering ble ikke satt fram da planarbeidet ble varslet i 2012. Etter henvendelse ble det 

da opplyst at planområdet ikke var et potensielt område for funn. Etter kontakt med 

fylkeskommunen er det nå foretatt registrering og motsegn er trukket tilbake. Se vedlagt epost og 

rapport fra arkeolog. 

 

Barn og unge 
MR fylkeskommune savner informasjon om størrelse på leikearealer og en fyldigere beskrivelse av 

disse områdene i planbeskrivelsen. 

Videre ber de om at det opparbeides flere nærleikeplass(er), særskild i BK1, slik at gangavstand til 

leikeplasser blir mindre enn 50m. 

 

Forslagsstiller tar dette til etterretning og det legges inn flere nærleikeplasser slik at gangavstanden 

blir som anbefalt. Beskrivelsen forsterkes på dette punktet. 

 

PLANFAGLEG VURDERING 

Planomtalen er kortfatta, men har informasjon om dei fleste forhold som er aktuelle for 

planarbeidet. Tematiske problemstillingar er beskrive under kap. 6 «Forslagsstillers 

faglige begrunnelse», dette dekker for så vidt opp for lovkravet om at planomtalen skal 

beskrive «planens virkninger». Vi anbefalar likevel alltid at planomtalen har eit tydeleg 

kapittel, i overskrift og innhald, med objektive vurderingar av verknader av planen. 

«Forslagsstillers begrunnelse» for utbygging er som sådan irrelevant i ein planomtale, og 

kan lett bli (oppfatta som) ei subjektiv marknadsførande beskriving. Vi meiner såleis kap. 6 

i planomtalen må redigerast. 

 

Forslagsstiller tar dette til etterretning. Planbeskrivelsen omarbeides slik at beskrivelsen får en 

objektiv omtale av konsekvenser ved utbygging. 

KONKLUSJON 

Fylkeskommunen har formelt motsegn til planforslaget inntil arkeologisk registrering er 

gjennomført. Til sluttbehandling av planen må også planomtalen utbetrast når det gjeld 

beskriving av planens verknader, særskilt detaljar om leik og uteopphald. Vi oppmodar 

også til at ein ser på moglegheiter for nærleik internt i område for konsentrerte bustader, 

særskilt BK1. 

 

Som nevnt over er kravene fra MR fylkeskommune imøtekommet . Motsegn fra Fylkesmannen om 

leikeplasser ble trukket tilbake 16.07.15 

 

Merknad 8, fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Fylkesmannen nevner de samme forhold som fylkeskommunen i sin merknad, unntatt 

automatisk fredete kulturminner. 

Endret plan med nærleikeplasser og endret saksframstilling imøtekommer Fylkesmannens krav. 

 

Merknad 9, fra Ole Anton Ellingsgård 

Han ber om at ny tilførselsvei må bygges før boligbygging starter. Dette er samme problem-stilling 

som er nevnt i merknad 2 og 3. Se kommentar fra forslagsstiller under punkt 2. 

 

Videre ber han om at det legges inn en buffersone på 30 m mellom boliger og dyrka mark. Det 

ligger inne et areal for vei og framtidig vei langs planområdets østgrense og avstand fra nærmeste 

hus til dyrka mark blir ca 20 m. 
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Han mener at det kan være problematisk for beboere i det nye feltet å ha dyrka merk nær inntil husene 

og nevner gjødselspredning som eksempel. 

 

Forslagsstiller mener at 20 m er tilstrekkelig buffersone. Arbeidet med dyrka mark er en 

konsekvens som beboere forventes å akseptere når de velger å bo i et område med NLF 

områder rundt boligen. 

 

Endring av formål, bedehustomta. 
Under arbeide med planen har det kommet fram at Bedehuset ikke vil bli brukt og ivaretatt videre. 

Det er gjort kjøpsavtale med grunneier på tomta 19/1 som vil bli skjøtt over til Bolshøyden AS. 

Bedehuset ligger nær veien, og selv om det så vidt går klar siktlinja, er det en fordel å fjerne 

huset. 

Formåler er nå endret til konsentrert småhusbebyggelse. 

 

6. BESKRIVELSE AV PLANEN  

Tomta ligger på en høyde og skrår svakt mot nord. Dette gir bra avrenning og sol fra vest for 

boligtomtene. Utsikt mot nord er inn over Fannefjorden og inn på Molde lufthavn. 

Området rundt er barnevennlig med store utmarksarealer og spredt bebyggelse. 

 

Topografi 

Tomta har to knauser, den sydlige ligger langs vegen og er øyas høyeste på 53,33 m Den andre 

knausen ligger omtrent midt på tomta og er litt lavere. Disse to knausene bevares som friareal og 

leikeplass slik at bebyggelsen ikke skal forstyrre fjernvirkningen av disse. 

 

Interne veger 

Det legges en ringveg rundt leikearealet med tomter rundt denne. Det blir to avkjørsler slik at 

nødvendig varetransport og renovasjon kan skje uten at det må rygges inne i boligområdet. Det legges 

opp til en veg på 4,5 m med skulder på 0,5m og snøopplag/grøft på 0,5m. 

Dette krever at det ryddes i snørike perioder. Samtidig vil dette virke fartsdempende ved at 

vegbredden er begrenset.  Det legges ikke opp til at vegen skal overtas av kommunen. 

  

Grad av utnytting og høyder 

Bebyggelsen tillates oppført med maks gesimshøyde 7 m og maks mønehøyde 9 m fra ferdig planert 

terrengs gjennomsnittsnivå for frittliggende småhus og  7,5 m gesimshøyde og 10 m mønehøyde for 

konsentrert småhusbebyggelse. 

Maksimalt tillatt grad av utnyttelse er BYA = 35 % inkl. biloppstillingsplasser på terreng. 

Biloppstillingsplasser skal regnes med i bebygd areal med 18 m² pr oppstillingsplass. 

Parkeringsplasser under bakkenivå regnes ikke med i beregningen av bebygd areal. 

 

Bebyggelsens plassering 

Det er vist byggerenser for bygninger i planen. 

 

Teknisk infrastruktur 

VA anlegg inn på planområdet får fall mot nord og avløp samles i en pumpestasjon. Spillvann føres 

opp og sydover og planlegges å gå i selvfall videre til kommunal ledninger. 

Det er mulig å knytte seg til en privat ledning som ligger syd for planområdet, forbundet med et nylig 

utbygget felt, Kjerrinlehola.  Det er også mulig å knytte seg til ved å lage ny ledning mot øst og så gå 

sydover og direkte ned til kommunens renseanlegg. Dette avgjøres etter at alternativene er utredet og 

avpasses etter utbyggers vurderinger. 

 

Se egen plan for VA som legges fram i forbindelse med en utbyggingsavtale for dette formål. 

 

El forsyning skal skje fra eksisterende trafostasjon Gnr 19 bnr 1. Luftstrekk fra denne som i dag går 

over tomta planlegges lagt som kabel i ny veg og bort til nærmeste stolpe utenfor planområdet. 
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Estetikk og byggeskikk 

Bebyggelsen skal gis et variert formspråk. Bebyggelsen bør brytes opp noe, for å oppnå et preg med 

små volumer.  Ved utforming av ny bebyggelsen må det legges vekt på god form og 

materialbehandling. Dette gjelder også uthus/garasje/carport. Bygninger i samme gruppe eller langs 

samme veg må få lik møneretning og takvinkel. Det legges vekt på at husenes plassering tar hensyn til 

solforhold for naboer.   

 

Barns interesser 

Det vil bli  lagt til rette for uteoppholdsareal både ved den enkelte bolig og i felles lekeplass. 

Felles leikeplass L1 midt i feltet er på 6,1 daa. Den ligger rundt en lav kolle som egner seg for fri leik 

hvor eksisterende natur bevares.  Det opparbeides to mindre leikeplasser på 200 m² i den østre og 

vestre del av denne med benker, sandkasse og husker. 

Felles leikeplass L2 på 218 m² skal sikre at husene i BK1 har tilgang på nærleikeplass mindre enn 50 

m fra husene. Opparbeides med benker, bord, sandkasser og huske. 

Felles leikeplass L3 på 116 m² skal sikre at husene i BK4 har tilgang på nærleikeplass mindre enn 50 

m fra husene. Opparbeides med benker, bord, sandkasser og huske. 

Felles uteareal på 6,1 da i søndre del av planområdet er en kolle som egner seg til fri lek. Bevares med 

naturlig vegetasjon.  

 

Universell utformingog tilgjengelighet 

Planområdet er kupert det legges til rette for å imøtekomme kravet til universell utforming og 

tilgjengelighet vil bli ivaretatt etter gjeldende regler ved en viss terrengbearbeidelse, se terrengsnitt 

vedlegg 11.  

 

Juridiske forhold 

Opparbeiding av Offentlig veg syd for planområdet skal skje og blir regulert ved utbyggingsavtale. 

Denne er varslet og behandling skjer parallelt med saksbehandling av reguleringsplanen. 

7. PLANSKISSEN 

Forslag til reguleringsplan legges ved som PDF fil, vedlegg 10. Forslag til betsemmelser legges ved, 

vedlegg 11 . 
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Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, nr.1) 

 Konsentrert småhusbebyggelse (BK1, BK2,BK3, BK4 og BK5) 

 Frittliggende småhusbebyggelse (B1 til B6) 

 Lekeplass (L1) og  

 Uteoppholdsareal (U) 

 Område for kommunalteknisk anlegg, trafostasjon (T) 

 
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, nr.2) 

 Offentlig vei 

 Kjøreveg Veg1-Veg4 

 Gang/Sykkelveg 

 Annen veggrunn, grøntareale 

 Annen veigrunn 

 Skiløypetrasee 

 
 

Hensynssoner (Pbl § 12-6) 

 Frisiktsoner, inngår i øvrige formål 

 

 

Dokument slutt AK 


