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§ 1 Felles bestemmelser 

§ 1.1 Dette er revisjon av bestemmelser vedtatt 20.06.2002. Revisjonen gjelder 
endret utnyttelsesgrad for områdene regulert til frittliggende småhusbebyggelse 
– i bestemmelsene også nevnt som eneboligtomter. 

Reviderte bestemmelser viderefører tidligere vedtatte bestemmelser, og kan 
derfor omhandle punkt som er mindre aktuelle nå etter at området er utbygd. 

I tillegg er bestemmelsene harmonert med gjeldende 
kommuneplanbestemmelser. 

§ 1.2 Reguleringsbestemmelsene gjelder for hele planområdet. 

Planen forutsetter utarbeidelse av teknisk plan som viser infrastruktur samt 
beskriver utførelse og ferdigstillelse 

Det skal i forbindelse med søknads-/meldingspliktige tiltak i byggeområder  
utarbeides situasjonsplan som viser husplassering, garasjeplassering, uteplass, 
naturbevaring etc. 

§ 1.3 Uteoppholdsareal 

Det skal settes av egnet uteoppholdsareal tilsvarende 50 m2 pr. boenhet. 
Balkonger og terrasser kan inngå i arealberegningen. 

§ 1.4 Andre fellesbestemmelser 

a) Det er ikke tillatt med større oppfyllinger for å skape kunstige flate parti.  
Terrengnivåforskjeller skal overvinnes med skråninger, mindre 
forstøtningsmurer og/eller kombinasjon av tiltak. 

b) Avkjørsler til offentlig veg skal være oversiktlig og trafikksikker. 
c) Etter at reguleringsplan med disse bestemmelser er trådt i kraft, er det ikke 

tillatt ved private servitutter å etablere forhold som strider mot plan og 
bestemmelser. 

d) Unntak fra plan- og bestemmelser kan, hvor særlige grunner taler for det, 
tillates av plan- og utviklingsutvalget, eller rådmannen etter 
delegasjonsfullmakt. Jfr. plan- og bygningsloven kap. 19. 

e) Samtlige bygg skal ha vannbåret varmesystem. 

§ 2 Reguleringsformål 

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

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

▪ Frittliggende småhusbebyggelse 
▪ Konsentrert boligbebyggelse 
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▪ Lekeplass 
 

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

▪ Kjøreveg 
▪ Fortau 

Landbruks-, natur og friluftsformål (PBL § 12-5 nr. 5) 

▪ Friluftsområde 
 

§ 2.2 Byggeområde boliger 

Inngrep på tomta skal konsentreres slik at mest mulig av 
grøntstrukturen/naturen blir bevart. Søknad om bebyggelse som ikke er godt 
tilpasset eksisterende terreng kan avslås. 

Ny bebyggelse skal når det gjelder volumer, materialbruk og farger utformes på 
en slik måte at området samlet fremstår med et godt helhetlig preg. Det samme 
gjelder ved rehabilitering, tilbygg, påbygg og fasadeendring. 

Det tillates ikke å øke antall boenheter på tomtene. Dette er begrenset til 43 
boenheter på de 22 to tomtene regulert til formålet. 43 boenheter er fastsatt ut 
fra gjeldende matrikkelopplysninger. 

 

a) Frittliggende småhusbebyggelse/ eneboliger 

Boliger skal plasseres innenfor bebyggbar sone, avmerket i plan. 

Utnyttingsgraden settes til BYA = 35 %, unntatt for Ingrids veg 15 og Arnes 
veg 8 og 14, hvor utnyttingsgraden settes til BYA = 40 %. 

Der hvor utearealene er tilstrekkelige og terrenget ligger til rette for det, kan 
det tillates en sokkelleilighet i tilknytning til boligen. 

Maksimalt tillatt mønehøyde er 8 m og gesimshøyde 6 m. Underetasje kan 
tillates der terrenget ligger til rette for det. Bygningers takvinkel skal ikke 
være under 25 grader. Hovedmøneretning er vist på plankartet. 

Ved søknad om bygging av bolighus skal det på situasjonsplanen være vist 
plassering av dobbel garasje, selv om denne ikke skal oppføres samtidig 
med boligen. Situasjonsplanen skal også vise avkjørsel. Garasje/bod skal 
ikke overstige BYA = 48 m2. Garasje skal bygges i 1 etasje, kan ha 
kjeller/underetasje der terrenget ligger til rette for det. Garasje legges som 
hovedregel med innkjøring parallelt med atkomstveg og med møneretning 
som på bolighuset. Garasje kan plasseres 5 m fra grense mot veg eller 3 m 
når garasjen står parallelt med veg. Garasje etc kan plasseres nærmere 
nabogrense enn vist byggsone, jfr. pbl § 29-4. 

Det skal avsettes areal til minst 1 gjesteparkering. 
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b) Konsentrert småhusbebyggelse/tett småhusbebyggelse 

Boligene skal plasseres innenfor bebyggbar sone avmerket i planen, med 
tillatt utnyttingsgrad BYA = 25 %, evt. 150 m2 pr. leilighet. Maksimal tillatt 
mønehøyde er 9 m og gesimshøyde 6 m. Underetasje kan tillates der 
terrenget ligger til rette for det. Bygningers takvinkel skal ikke være under 25 
grader. 

Før utbygging godkjennes, skal det utarbeides en samlet plan for utnyttelse 
av områdene. Samlet plan skal vise husplassering, garasje- og 
parkeringsløsninger, samleplass for renovasjon, tomteopparbeidelse osv. 

Det skal settes av plass til 1 garasje og 1 gjesteparkeringsplass pr. leilighet, 
og skal samles i fellesanlegg. Garasje skal bygges i 1 etasje. 

§ 2.3 Offentlige trafikkområder. 

Kommunen forestår opparbeiding og vedlikehold av offentlige trafikkområder. 
Ingen kabelføringer i tilknytning til offentlige trafikkområder skal være luftspenn. 
Kjøreveger og gang- og sykkelveg/fortau skal være asfaltert. 

 

a) Atkomsten inn i feltet har en regulert bredde på 10 m med gang- og 
sykkelveg med 6 m reguleringsbredde. Innen tilgjengelig trafikkareal skal det 
opparbeides to-felts atkomstveg og separat gang- og sykkelveg med minst 3 
m rabatt. 
 

b) Interne boligveger har en regulert bredde på 8 m. Boligvegene utformes for 
30 km/t. Det skal anlegge fartsdempende hinder som opphøyer 
fotgjengerfelt i starten på boligvegene.  
 

c) Veggrøfter/sideareal skal planeres og tilsås når området er ferdig utbygget.  
 

d) Busslomme i kryss ved Olav Oksviks veg opparbeides og det anlegges 
gangfelt, eventuelt med midtdeler som fartsdempende tiltak. 
 

e) Gjerde eller annen innhengning mot offentlig veg skal godkjennes av 
kommunen og ikke være sikthindrende. 

 

§ 2.4 Lekeplasser/friområder 

Regulerte lekeplasser/friområder kan opparbeides med ballplass, lekeapparat, 
sittegrupper osv, slik at de kan fungere som sosiale møteplasser for barn og 
voksne. 

Opparbeidelse skal skje etter plan godkjent av kommunen, der 
terrengbearbeiding og materialbruk er beskrevet. 
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§ 2.5 LNF – områder/friluftsområder 

a) Bebyggelse tillates ikke oppført i området 
 

b) Eksisterende stier og turveger kan opprettholdes og oppgraderes. 
Eksisterende skibakke kan oppgraderes. Nye turveger må godkjennes av 
plan- og utviklingsutvalget. 

 
c) Skjøtselen av skogen i området skal legges opp slik at den ivaretar 

områdets allsidige funksjon som klimavernsone, landskapselement og 
rekreasjonsareal. 

 
d) Som vist på plankartet kan det opparbeides skogsveg og lunneplass. Fra 

lunneplassen kan det tilrettelegges for traktorveg klasse 8 med bredde 2,5 
m 

  


