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Plan: Detaljregulering for Årølia Vest, BK 2-2 

 

§ 1 Felles bestemmelser 

Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifi-
sert. 

§ 1.1 Plantype, planens formål og avgrensning 

a) Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart sist re-
vidert 17.11.2015 

b) Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 
12-3. 

c) Planen vil erstatte hele reguleringsplan 1502201134 vedtatt 21.06.2012, 
og deler av reguleringsplan 0803 vedtatt 11.12.2003. 

d) Hensikten med reguleringen er å legge til rette for konsentrert bebyggel-
se med tilhørende anlegg, samt å legge til rette for turparkering. 

§ 1.2 Utearealer 

For hele reguleringsområdet er det utarbeidet en situasjonsplan med tilhørende 
snitt/terrengprofiler. Denne er retningsgivende for utbyggingen og viser følgen-
de: 

 Bebyggelsens plassering og høyder 
 Eksisterende og planlagt terreng 
 Utforming av overganger i eiendomsgrensene 
 Utforming av lekearealet samt plassering av lekeapparater 
 Tomtegrenser 
 Trapper og støttemurer 
 Biloppstillingsplasser og manøvreringsareal 
 Garasje-/carportplassering 
 Renovasjon 
 Planering og opparbeiding av den ubebygde delen av tomten. 
 Utforming av felles uteoppholdsarealer. 

 

Situasjonsplan og snitt/terrengprofiler vil være grunnlaget for byggesaken. 
Eventuelle endringer skal framgå ved søknad om tiltak. 

§ 1.3 Miljø og bærekraft 

Ved planlegging og opparbeidelse av alle områder innenfor planen skal det 
legges vekt på løsninger av helhetlig miljø- og ressurstenkning.  
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§ 1.5 Kulturminner 

Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kul-
turminner, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene 
eller deres sikringssoner på 5 meter. Melding om funn skal straks sendes fyl-
keskommunens kulturavdeling, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.  

§ 1.6 Tekniske anlegg 

Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-
/datakommunikasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 

§ 1.7 Lov- og forskriftskrav 

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter gjelder fullt ut for alle bygge- 
og anleggstiltak i området. 

§ 1.8 Dispensasjoner 

Kommunen kan, når forutsetninger er tilstede, gi dispensasjon fra plan og be-
stemmelser i medhold av plan- og bygningslovens § 19. 

§ 2 Formål med detaljreguleringen 

Området reguleres til følgende formål, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1) 

 Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse, B1 
 Renovasjonsanlegg, pR1 og pR2 
 Lekeplass, pL1 

 

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

 Kjøreveg, pV1 
 Kjøreveg, oV1 
 Parkeringsplasser, pP1 
 Annen veggrunn - tekniske anlegg, oAVT1 og pAVT1 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

 Grønnstruktur, G1 
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§ 3 Hensynssoner 

Innenfor planområdet er følgende hensynssoner innført, jf. Plan- og bygningslo-
vens §§ 12-6 og 11-8: 

Sikringssone (PBL § 11-8 a) 

 Frisiktsoner ved veg, H140-1 og H140-2. 

§ 4 Bebyggelse og anlegg 

§4.1 Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse, B1 
a) Innenfor området kan det oppføres boliger med tilhørende gara-

sjer/carporter og boder. 
b) Parkering. Innenfor området skal det avsettes plass til 1,3 parkerings-

plass for hver boenhet. Dette inkludert carport-/garasjeplasser.  
c) Energibruk. Nye bygg og anlegg skal tilrettelegges med lav energibruk. 
d) Tomteutnyttelse. Maks tillatt BYA er 37%. Beregningsgrunnlaget er 

arealet på B1 og pL1. Parkeringsareal skal ikke tas med i beregningen. 
e) Bygninger; Bygningene skal ha saltak og takvinkelen skal ligge mellom 

12 o – 25o. Boder, garasje-/carportbygg kan ha annen takutforming. Maks 
tillatte mønehøyde er 9 meter og maks tillatte gesimshøyde er 8 meter, 
begge måles i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. 

f) Byggegrenser; Byggegrensene er vist på plankartet. Bygningene skal i 
prinsippet plasseres innenfor de viste grensene, men det kan gjøres føl-
gende unntak:  

 Bodbygg kan plasseres med 1 meters avstand til grense i øst (fri-
område). 

 Mot tilkomstvegen benevnt som pV1 kan bodbygg, trapper, ter-
rasser og andre utstikkende bygningsdeler plasseres utenfor 
byggegrensen, men minimum 2 meter fra formålsgrensen mot ve-
gen. Dette unntaket gjelder ikke dersom det blir konflikt med fri-
siktsonene jfr. §7.1. 

§ 4.2  Renovasjonsanlegg, pR1 og pR2 
a) Området pR1 skal benyttes til håndtering/oppstilling av avfallscontainere 

for 14 boenheter på B1. pR1 skal også kunne benyttes av brukerne av 
parkeringsplassen pP1. 

b) Området pR2 skal benyttes til håndtering/oppstilling av avfallscontainere 
for 10 boenheter på B1.  
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§ 4.3 Lekeplass pL1 
a) Området kan benyttes som nærlekeplass for beboere på B1.  
b) Området skal opparbeides med minimum sandkasse, benk og et lekeap-

parat, av utbygger jfr. § 8.3, men all vedlikehold og drift skal besørges av 
beboere på B1. 

c) På den sørvestligste delen av lekeplassen skal det bygges gara-
sje/carport inkludert boder, del av lekeplassen blir da på taket av gara-
sjen/carporten. 

d) Det er også tillatt med andre mindre bygninger på området så lenge dis-
se har funksjon for bruk eller drift av lekeplassen.  

§ 4.4 Støy: 
Innenfor flystøysonen rundt flyplassen skal det godgjøres/dokumenteres at til-
fredsstillende støyforhold etter T-1442 oppnås. Jfr. planbeskrivelsen kap. 9. 

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 5.1 Kjøreveg, pV1 
a) Vegen kan benyttes som tilkomst til alle boenhetene innenfor planområ-

det og som tilkomst til parkeringsplassen pP1. 
b) Vegen opparbeides av utbygger men alt vedlikehold og snøbrøyting skal 

besørges av beboere på B1(Sameie). 

§ 5.2 Kjøreveg, oV1 
a) Dette er del av eksisterende veg, Kvilarvegen.  

§ 5.3 Parkeringsplass, pP1 
a) Parkeringsplassene kan benyttes som gjesteparkering for alle boenhete-

ne innenfor planområdet, i tillegg skal de kunne benyttes av offentligheten 
(for eksempel turgåere som benytter området nord for selve planområ-
det).  

b) Deler av parkeringsplassen skal kunne benyttes som snøopplag. 
c) Parkeringsplassen opparbeides av utbygger ferdig gruset, vedlikehold og 

snøbrøyting skal besørges av beboere på B1(Sameie). 
 

§ 5.4 Annen veggrunn - tekniske anlegg, oAVT1 og pAVT1 

Arealet er avsatt til grøft/skjæring/fylling langs kjørevegene oV1 og pV1. 
 

§ 6 Grønnstruktur 
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§ 6.1 Grønnstruktur, G1 

Arealet er avsatt til grønnstruktur og er planlagt til å være del av offentlig friom-
råde og friluftsområde i tilstøtende planer.  

§ 7 Hensynssoner 

§ 7.1 Frisiktsoner ved veg, H140-1 og H140-2 

Frisiktsonene skal holdes fri for sikthindrende vegetasjon og gjenstander som 
rager mer en 0,5 meter over tilstøtende vegs nivå. Frisiktsonene skal sikres og 
opparbeides samtidig med avkjørsel pV1 fra oV1. 

§ 8 Rekkefølgebestemmelser 

§ 8.1 Krav vedrørende vegetasjon 

Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det forelig-
ger rammetillatelse for tiltak, og kan bare igangsettes innenfor det området som 
tillatelsen omfatter. 

§ 8.2 Krav til veger, vann- og avløpsledninger 

Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkområder, vann-, overvann- 
og avløpsledninger, skal tekniske planer for disse være godkjent av kommunen.   

Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og ter-
renginngrep tilsås/beplantes. Terrenget tilrettelegges slik at stedegen vegeta-
sjon raskt kan etablere seg. 



  7 av 7 

 

 
 

Plan ID 

201504 

Plan: Detaljregulering for Årølia Vest, BK 2-2 

§ 8.3 Krav før ferdigattest for tiltak 

Før det utstedes ferdigattest for tiltak på enkelttomter, skal tilhørende utearealer 
være ferdig opparbeidet. Dersom bygninger eller områder tas i bruk i vinterstid, 
skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende år. 

Dette gjelder følgende tiltak (hvis planlagt/nødvendig): 

 Sikringsgjerder langs vegskjæringer mot byggeområder, friområder, fel-
lesareal o.l. 

 Gjerde mellom boligeiendom og lekeplass, grønnstruktur, o.l. 
 Felles lekearealer  
 Tilsåing/beplantning og belysning av områder for alminnelig ferdsel skal 

være gjennomført i samsvar med situasjonsplan. 

§ 8.4 Overvannshåndtering 

Før rammetillatelse gis, skal plan for overvannshåndtering være godkjent av 
kommunen. I godkjent plan skal lokal overvannshåndtering være vektlagt. 

 


