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Reguleringsbestemmelser 

 

B8_2 Trollbakkane boligfelt – Moisund, gnr 24, bnr. 52, Evje og Hornnes kommune  
 

Reguleringsbestemmelser datert 28.05.08, sist revidert 09.08.12 

 

 

1.  Bebyggelse og anlegg pbl. § 12-5 nr. 1 

1.1  Boligbebyggelse, B1 - B7 

1.1.1 Grad av utnytting 

 Tillatt bruksareal skal ikke overstige T- BRA = 400 m2.   

 Tillatt mønehøyde er inntil 9 meter og tillatt gesimshøyde er inntil 6 meter.   

 Garasjer kan ha mønehøyde inntil 5,25 og gesimshøyde inntil 2,75 meter. Grunnflate skal ikke overstige 50 m². 

 

1.1.2  Generelt 

 Det kan oppføres enebolig med 1 boenhet + 1 sekundærleilighet pr tomt. 

 Bebyggelsen skal høydemessig plasseres med topp grunnmur som vist på plankart +/- 1 meter. 

 Garasje /carport skal tilpasses boligens materialbruk, form, farge og høydemessig plassering. Plassering av ga-

rasje må være med i byggesøknaden for bolig. 

 Bebyggelsen skal plasseres innenfor regulerte byggegrenser. 

 Takflater skal ha ikke reflekterende farge.   

 

1.1.3 Parkering 

 Det kreves minimum 2 biloppstillingsplasser pr boenhet på egen tomt. En forutsetning for at det kan tillates se-

kundærleilighet er at det avsettes 3 biloppstillingsplasser på egen tomt. 

 

1.1.4 Avkjørsel 

 Det tillates 1 avkjørsel pr eiendom. 

 Avkjørsel til private eiendommer skal ha frisikt i henhold til kommunale krav. 
 

1.2 Nærmiljøanlegg, NMA1 

 I området NMA1 skal det planeres og opparbeides balløkke 

 

 

1.3 Vann og avløpsanlegg, VA1 - VA2 

 Innenfor området kan det etableres pumpestasjoner, renseanlegg, borehull for vann, anlegg for vannbehandling 

eller lignende.  

 VA1 og VA2 skal være offentlig eiet. 

 

 

1.4  Lekeplass, LEK1 – LEK 4 

 Områdene skal opparbeides som lekeplasser. 

 Lekeplassene skal være offentlig eiet. 

 Lekeplassene skal ha universell atkomst og utforming. 

 

 

1.5 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål, massedeponi/grønnstruktur, 

AB1 

 Innenfor området kan det deponeres stedegne avgravningsmasser. Oppfyllingen skal høydemessig tilpasses til-

støtende terreng. 

 Området skal kun nyttes tildeponering av avgravningsmasser fra planområdet.  

 Når området er ferdig fylt, skal området ha reguleringsformål som grønnstruktur. Området regnes som ferdig-

fylt, nå alle tomter i planområdet er ferdig planert.  
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2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur pbl. § 12-5 nr. 2 

 

2.1 Kjøreveg, KV1 

 Kjøreveg KV1 skal være offentlig eiet.  

2.2 Annen veggrunn, AVT1 – AVT14 

 AVT1 – AVT14 skal være offentlig eiet. 

 
3. Grønnstruktur pbl § 12-5 nr. 3 

3.1 Turveg, TV1 – TV2 

 Innenfor området kan det opparbeides stier og gangveier 

 

 

4. Hensynssoner pbl  §12-6 

 

4.1 Faresoner 

4.1.1 Høyspenningsanlegg, H370_ 1 
 I fareområdet gjelder byggeforbud. Faresonen er avsett i ei bredd på 15 meter 

 Dersom høyspentlinja legges i bakken, faller byggeforbudet bort 

 

4.2 Sikringssoner 

 

4.2.1 Frisikt H140_1 – H140_9 

 I frisiktsonene som er vist på plankartet skal det være frisikt langs veg/kryss/avkjørsler 0,5 m over tilstøtende 

veibane. Busker, trær og gjerder som kan hindre sikten er ikke tillatt 

 

 

5 Rekkefølgebestemmelser    

 Før det gis igangsettingstillatelse skal området være dokumentert fritt for udetonerte eksplosiver. Metode for 

undersøkelse og dokumentasjon skal godkjennes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.  

 

 Før det gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på hver enkelt tomt skal nødvendig ras og fallsikring på 

tomten være utført.  

 

 Før brukstillatelse for boenheter i feltet kan gis, skal busslomme i planområdet være etablert. 

   

 Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse skal undergang under Rv. 9 være etablert.   

 

 Tomter som berøres av sikringssoner under høyspentlinje kan ikke bebygges før linjen er flyttet eller lagt som 

jordkabel. 

  

 Lek 1 skal være ferdig opparbeidet innen det gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for tomtene 1-19 

 

 Lek 2 skal være ferdig opparbeidet innen det gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for tomtene 20 - 65 

 

 Lek 3 skal være ferdig opparbeidet innen det gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for tomtene 66-95  

 

 Lek 4 skal være opparbeidet innen det gis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for tomtene 96-116  

 

 For området AB1 gjelder følgende: Området skal benyttes til massedeponi inntil endt oppfylling. Deretter skal 

området benyttes til grønnstruktur. 

 

 Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for tomtene 20-116 kan gis, skal balløkka NMA1 være oppar-

beidet.  

 

 

 


