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Plan ID 

201816 

Plan: Detaljregulering for Øverbygda 11 og 19, Hjelset 
 

§ 1 Felles bestemmelser 

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

§ 1.1 Plantype, planens formål og avgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrenser på plankart sist revidert 
05.03.2020. 

Reguleringsplanen er en detaljregulering etter Plan- og bygningsloven § 12-2. 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for konsentrert boligbebyggelse, 
lavblokk, rekkehus eller terrassert bebyggelse. 

§ 1.2 Universell utforming 

Prinsippet for universell utforming og tilgjengelighet, jf. gjeldende byggeforskrif-
ter, skal legges til grunn innenfor reguleringsformålene ved utforming av byg-
ninger, adkomst, parkeringsplasser, gangarealer, felles utearealer, lekeplasser 
o.l. 

§ 1.3 Støy 

For planområdet skal det sikres at støynivået ligger innenfor grensene gitt i lov 
og retningslinjer. Det skal sikres at grenseverdiene overholdes spesiell for ute-
areal og lekeplasser. Oppfylling av kravene må dokumenteres. 

§ 1.4 Kulturminner 

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

§ 1.5 Tekniske anlegg 

a) Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommuni-
kasjon o.l. skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 

b) Nettstasjon skal plasseres på terreng og tilpasses nabobebyggelsen i mate-
rialbruk og farge. 
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§ 1.6 Lekeplasser/uteoppholdsareal 

Lekeplasser og uteoppholdsareal opparbeides etter tilsvarende regler som satt i 
kommunedelplan for Hjelset 2016-2026. 

Lekeplass 
a. Hovedatkomsten til lekeplassen skal være langs gang-/sykkelveger, fotau, 
sti, gjennom grøntområder eller langs lavt trafikkerte veger. Ved kryssing av veg 
skal det legges til rette for trafikksikre løsninger.  

b. Minst 50 % av lekeplassen skal være solbelyst ved klokken 15.00 ved 
vår/høstjevndøgn.  

c. Ingen areal brattere enn 1:3 kan brukes som lekeareal.  

d. Det tillates ikke et støynivå på mer enn 55 dB på lekeplasser. Dette må doku-
menteres.  

e. Ingen areal smalere enn 10 meter kan regnes som lekeareal.  

f. Areal avsatt til kjøreveg, parkering, fareområde og areal belagt med restriksjo-
ner som hindrer barn sin frie lek, skal ikke regnes som lekeareal.  

g. Lekeplasser skal ikke etableres under eller i tilknytning til høyspentlinjer. Det 
tillates ikke bygd trafo i tilknytning til lekeplasser.  

h. Lekeplasser skal kunne brukes året rundt.  
i. Lekeplassen skal etableres med maksimal avstand på 50 meter fra boligene. 
Det skal avsettes minimum 25m² lekeplass pr boenhet.  
j. Lekeplassen skal minimum tilby sandarealer, et lekeapparat og sitteplasser. 
Deler av arealet skal ha fast dekke for bruk av trehjulssykkel, barnevogn og rul-
lestol. Bruk av naturlig terreng og vegetasjon bør inngå i planleggingen. 
 
Uteoppholdsareal: 

a. Minimum 50m² egnet uteoppholdsareal avsettes pr boenhet. 
b. I arealberegningen kan balkonger og terrasser inngå. 
c. Areal brattere enn 1/3 inngår ikke i uteoppholdsareal. 
d. Arealet skal være mest mulig sammenhengende, ha gode solforhold og 

være skjermet mot trafikk og forurensing. 

§ 1.7 Parkering 

Parkering opparbeides etter samme regler som satt i kommunedelplan for Hjelset 
2016-2026. 

Bilplasser  
 P-formål  Antall  
Boenhet  Boenhet ≤ 60 

m²  
1,5  
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Boenhet ≥ 60 
m²  

2,0 

 
 
 

  

Sykkelplasser 
 P-formål  Antall  
Boenhet  Boenhet ≤ 60 

m²  
Boenhet ≥ 60 
m²  

1 
 
2  

 

§ 2 Formål med detaljreguleringen 

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

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

 Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse (BFS1) 
 Boligbebyggelse- blokkbebyggelse (BBB1) 
 Lekeplass (f_BLK1) 

 

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

 Veg (o_SV og f_SV) 
 Fortau (o_SF1 og o_SF2) 
 Annen veggrunn- teknisk anlegg (SVT) 

 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5 nr. 6) 

 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V) 

§ 3 Hensynssoner 

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

Støysone (PBL § 11-8 a) 

 Gul sone iht T-1442 (H220) 

§ 4 Bebyggelse og anlegg 
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§ 4.1 BBB1: 
Utnyttelsesgrad: 35%- BYA 
Maks gesimshøyde: kote +46 
Takvinkel: 0-5º 
 
Innenfor BBB1 kan det bygges lavblokk, rekkehus eller terrassert bebyggelse. 
 
BFS1: 
Utnyttelsesgrad: 35%- BYA 
Maks gesimshøyde: kote +37 
Maks mønehøyde: kote+39 
Takvinkel: 0-30º 
 
Innenfor BFS1 kan det bygges enebolig, tomannsbolig eller bygg med inntil 3 
boenheter. 
 

§ 4.2 f_BLK1 er avsatt til felles lekeplass for beboerne i planområdet. 

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 5.1 o_SV er avsatt til offentlig veg 

f_SV er avsatt til felles veg 

Avkjørsel fra offentlig veg skal utformes i henhold til gjeldende vegnormaler fra 
Statens vegvesen. 

§ 5.2 o_SF1 og o_SF2 er avsatt til offentlig fortau. Fortau skal utformes i henhold til 
gjeldende vegnormaler fra Statens vegvesen. 

§ 5.3 SVT er avsatt til annen veggrunn. Annen veggrunn kan benyttes til grøft,  

skjæring, fylling, kommunaltekniske ledninger og snølagringsplass. Ytterli 

gere behov for areal til disse formålene skal dekkes av tilstøtende tomte- 

grunn. 
 

§ 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
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Langs Gujordselva skal det opprettholdes naturlig kantvegetasjon for å motvirke 
avrenning og erosjon, samt gi levested for planter og dyr. 

§ 7 Hensynssoner 

§ 7.1 H220 er kartlagt gul støysone i henhold til T-1442. 

§ 8 Rekkefølgebestemmelser 

§ 8.1 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. 

§ 8.2 Før det gis ferdigattest for nytt boligbygg innenfor BBB1, skal felles lekeplass 
f_BLK1 ferdigstilles med funksjonskrav. 

§ 8.3  Før det gis ferdigattest for nytt boligbygg innenfor BBB1, skal siktforholdene i 
krysset Øverbygda/Hjelsetvegen tilfredsstille kravene i N100. 

 


