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§ 1 FORMÅL 
1.1 Boligtomtene BK1 og BK2 i områderegulering Øvre Eikrem II (planID: 

1502200913) endres fra reguleringsformål «Boligbebyggelse – frittliggende 
småhusbebyggelse» til «Boligbebyggelse» og benevnes B1.  
 

§ 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 nr. 1) 

 Boligbebyggelse – B1 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2) 

 Kjøreveg - SKV 

 Fortau – SF 

 Annen veggrunn – teknisk anlegg – SVT 
Hensynssone (pbl § 12-6) 

 Frisikt – H140 
 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 
3.1 SITUASJONSPLAN 
 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. 
 
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. 
 
Kommunen kan i forbindelse med byggesøknad kreve at det utarbeides 
situasjonsplan under ett – der dette anses nødvendig for å oppnå best mulig 
tilpassing til terreng og naboforhold. 
 

3.2 UTOMHUSPLAN 
 Ved søknad om byggetillatelse skal det utarbeides utomhusplan iht. 

kommuneplanens bestemmelser. 
 

3.3 UNIVERSELL UTFORMING 
 Prinsipp for universell utforming og tilgjengelighet, jfr. gjeldende 

byggeforskrifter, skal legges til grunn innenfor reguleringsformålene ved 



utforming av bygninger, adkomst, parkeringsplasser, gangarealer, utearealer 
og lignende.  
 
Det skal redegjøres i byggesøknaden hvordan disse prinsippene blir ivaretatt. 
 

3.4 BYGGEGRENSER 
 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.  
 

3.5 UTEOPPHOLDSAREAL 
 Uteoppholdsareal skal utformes iht. kommuneplanens bestemmelser. 

 
3.6 STØY 
 Grenseverdiene i retningslinje T‐1442 (Retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanlegging) skal legges til grunn. 
 
Støy fra tekniske installasjoner (varmepumper, ventilasjonsanlegg m. m.) 
skal ikke overstige kravet som gjelder i plan- og bygningsloven (natt). 
 

3.7 ENERGIBRUK 
 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. 
 

3.6 HINDERLYS 
 Utbygger må besørge og bekoste merking med hinderlys på enkelte boliger 

som stikker seg ut i terrenget, jf. §§ 11-5, 13-21, 13-22 og 13-23 i Forskrift 
om utforming av store flyplasser, BSL E 3-2. 
 

3.7 REKKEFØLGE 
 Før det utstedes ferdigattest for tiltak skal tilhørende utearealer være ferdig 

opparbeidet slik det er beskrevet og godkjent i utomhusplan. Dersom 
bygninger eller områder tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så 
snart som mulig påfølgende år. 
 
Tiltaket skal godkjennes av Avinor før rammesøknad kan behandles. 
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3.8 ANDRE FORHOLD 
 Privatrettslige avtaler kan ikke gjennomføres i strid med planen. 

 
Kommunen kan gjøre unntak fra disse bestemmelsene i medhold av § 19 i 
plan- og bygningsloven. 
 
Gjerder høyere enn 1 meter må meldes til kommunen, som skal godkjenne 
gjerdenes plassering, høyde, konstruksjon og farge. 
 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl § 12-5.1) 
Boligbebyggelse – B1 

4.1 Type bebyggelse 
 Området B1 skal nyttes til boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse. 

Tomannsbolig, rekkehus, kjedehus og andre småhus tillates. 
 
Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse tillates også. Bolighuset 
skal ha én boenhet med eventuelt tillegg av én sekundærleilighet. 
 
Frittstående garasje kan bare bygges i 1 etasje med grunnflate under 50 m2. 
Garasje kan ha kjeller/underetasje der terrenget ligger til rette for det. 
 

4.2 Utnyttelsesgrad 
 Maks utnyttingsgrad er %-BYA = 35.  

 
Dette er inklusiv garasje, boder, uthus o.l., men eksklusiv parkeringsareal. 
 

4.3 Takform 
 Bygningene skal ha saltak, pulttak eller flatt tak. 

 
Takvinkel for saltak skal være mellom 20 og 32 grader. 
 

4.4 Byggehøyde 
 Maksimal tillatt møne- og gesimshøgde er 10,5 meter.  

 
4.5 Parkering 
 Det skal avsettes plass for 2 biler og 2 sykler pr boenhet. 

 
Retningslinje: 
For boliger kan krav om sykkelparkering dekkes med tilstrekkelig bodareal 
i/ved huset eller garasjen.  
 

§ 5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl § 12-5.1) 



5.1 Del av kjøreveg (SKV) er vist på plankartet. Vegens totale normalprofil har 
vegbredde 4 meter, med 3,5 meter kjørebane og 0,5 meter skulder.  
 

5.2 Fortau (SF) skal være 3 meter bredt. Tverrfall fortau er maks 2 %. 
 

5.3 Gangveg/gangareal (SGG1) skal være 3 meter bredt. 
 

5.4 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT1-3) skal være 2 meter bredt. 
 

§ 6 HENSYNSSONER (Pbl 12-6) 
 Frisiktsoner skal opparbeides i samsvar med vegloven sine bestemmelser. 

 
 


