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§1. 

Generelt 
 
 
§1-1.  Det regulerte området er på plantegning 11-0398 A vist med reguleringsgrense. 
           Innenfor planområdet skal de enkelte områder utnyttes i samsvar med angivelse på planen og      
           disse bestemmelser. 
 
 
§1-2.  Planområdet er inndelt i reguleringsområder med følgende formål:  
 
           Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5)                                                    
           Frittliggende småhusbebyggelse (B4-B13, B16,) 
           Konsentrert småhusbebyggelse (B1-B3, B14, B15) 
           Lekeplass (f_L1-f_L5) 
           Renovasjon (f_R) 
 
           Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5) 
           Kjøreveg (o_KV1, f_KV2 - f_KV10, o_KV11, p_KV12) 
           Gang/sykkelveg  
           Annen veggrunn – teknisk anlegg  
           Parkering (f_P1, f_P2, o_P3) 
 
           Grønnstruktur (PBL § 12-5) 
           Grønnstruktur (o_Grønnstruktur, Grønnstruktur) 
           Turveg 
           Vegetasjonsskjerm 
            
           Landbruks-, natur og frilufts formål samt reindrift (PBL § 12-5) 
           Landbruksformål 
 
           Sikringssoner (PBL § 12-6) 
           Frisikt (H140_1 - H140_19) 
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                                                                               §2. 
                                                                 Fellesbestemmelser 
  
 
§2-1.    Rekkefølgebestemmelser 
 
      Før utbygging av tekniske veganlegg kan iverksettes, skal byggeplaner for veg være godkjent av     
       kommunen. Veger skal utformes iht. vegvesenets håndbok N100 ”Veg- og gateutforming” og  
            vegen skal opparbeides iht. håndbok N200 ”Vegbygging”.  
 
            Det må videre foreligge godkjent avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen for påkobling mot  
            fylkesvegen. 
 
            Kryss mellom adkomstveg til planområdet og fv. 302, samt gang- og sykkelveg langs f_KV2 og  
            fv. 302, må opparbeides i henhold til byggeplan godkjent av Statens vegvesen før det gis  
            igangsettingstillatelse innen planområdet.  
 

Før det gis rammetillatelse til opparbeidelse av bebyggelse og anleggsarbeid i planområdet, 
så skal det foreligge godkjente tekniske planer. 

 
   Ved søknad om tiltak skal det innsendes utomhusplan for hvert enkelt byggefelt.     
   Utomhusplanen skal vise løsning for interne adkomstveger, lekearealer, gang- og sykkelveger,   
   parkering og avfallshåndtering samt annen teknisk infrastruktur som er nødvendig for  
   utbygging av det enkelte byggetrinn. Adkomster, gang- og sykkelveger og parkeringsarealer  
   skal være opparbeidet i  h.h.t den aktuelle utomhusplan og bestemmelsene gitt i regulerings- 
   planen før det kan gis midlertidig brukstillatelser innenfor det aktuelle utbyggingsområdet.  
 

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for nye boliger innenfor området B6-B15 skal felles 
lekeareal f_L1 –  f_L3 være ferdig opparbeidet. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for nye 
boliger innenfor området B4 og B5 skal felles lekeareal f_L4 være ferdig opparbeidet. Innenfor 
utomhusplan for område B5 skal det avsettes et område til lekeplass. Denne lekeplassen skal 
være ferdig opparbeidet før det gis midlertidig brukstillatelse til boliger i området. 

    Med ferdig opparbeidet menes at området er ryddet, planert og tilsådd, at lekeapparater er  
    montert og at krav i reguleringsbestemmelsenes § 3-3 er oppfylt. 
 
    Før det kan gis brukstillatelse for nye boliger skal all infrastruktur samt turveger som framgår av    
    detaljreguleringsplanen være ferdig opparbeidet. 
 

            Eksisterende avkjørsel fra fv. 302 til badeplassen skal stenges når o_KV11 tas i bruk. 
            Det skal etableres veg sperre/bom mellom offentlig parkering, o_P3, og privat kjøreveg, p_KV12,  
            før privat kjøreveg tas i bruk.  
            Det skal opparbeides turveg/gangadkomst fra offentlig parkering o_P3 ned til badeplassen før 
            parkeringen tas i bruk. 
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§2-2.    Bebyggelse 
 

Maksimal gesimshøyde/mønehøyde (evt. øvre gesims ved bruk av pulttak) måles etter  
gjennomsnittlig terreng rundt bygningen. 

 
      Byggegrense: Ny bebyggelse skal plasseres innenfor viste byggegrenser som vist på plankartet. 
  
             Boligenes private uteområder skal løses innenfor formålsgrensen. 
           
          Minste uteoppholdsareal (MUA) skal være minst 20 % av bruksarealet for boliger, hvorav minst    
            50 % skal ligge på bakken (i henhold til Miljøverndepartementets veileder T-1459).  
              
    Avstand mellom garasje/carport og felles veg må være minst 5,5 meter der innkjøring garasje  
             ligger vinkelrett mot vegen, og minimum 2 m der innkjøring garasje/carport ligger parallelt med    
        vegen.  
       Minimum 50 % av nye boligenheter i byggeområdene B6-B16 skal ivareta tilgjengelighetskravet. 
             
   Byggesøknad/Plassering: Ved byggesøknad skal det leveres fotomontasje eller tverrsnitt og   
       langsnitt som viser byggenes plassering i terrenget. Ny bygningsmasse skal tilpasses terrenget.    
         Byggesøknad skal inneholde samlet situasjons/utomhusplan med tomtegrenser for hvert av  
    delfeltene som viser terrengkoter, grunnmurskoter, veger og evt. skjæringer/fyllinger.  
 
§2-3    Estetikk og utforming 
 
            Bebyggelse og anlegg skal gis gode helhetsløsninger som ivaretar estetiske skjønnhetshensyn  
            mht. plassering, harmonisk utforming og materialbruk. Dette gjelder både tiltaket i seg selv og i  
            forhold til bygde og naturgitte omgivelser.   
            Garasjer, renovasjonsskur og evt. redskapsbod skal føres opp i samme farger og materialer som  
            boligene. 
 
§2-4    Parkering 
 
    For rekkehus/kjedet boligbebyggelse/frittliggende eneboliger skal det opparbeides minimum 2 p-  
             plasser pr. enhet i direkte tilknytning til boligene (derav minimum 1 som garasje/carport plass).  
             Ved evt. utleieenhet skal det opparbeides 1 ekstra p-plass/enhet på egen tomt.  

For leilighetsbygg skal parkering etableres i sokkel etasje og det skal opparbeides 1,5 p-plasser 
pr. enhet. 

 
§2-5    Tekniske anlegg/ Ubebygd areal 
 
            Det er krav om VA-plan som viser hvordan vannforsyning, avløp og overvann, samt tilkobling av  
            eksisterende bebyggelse, skal håndteres i planområdet.  
            Ny bebyggelse skal tilknyttes eksisterende overordnet vann- og avløpsanlegg i området.  
       Eksisterende bebyggelse skal kobles opp mot felles VA-anlegg. 

            
Opprinnelig terrengform i området skal så langt som mulig bevares. 

            Grøfter for tekniske anlegg, skjæringer/fyllinger og annet areal som blir berørt, skal pusses til. 
            Eksisterende telekabler skal ivaretas ved enhver utbygging. 
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Planer for tilrettelegging av renovasjon skal behandles og godkjennes av VAR-enheten senest i      
           forbindelse med rammetillatelse. 

 
Støy i tilknytning til boliger og tilhørende felles leke-/oppholdsområder skal ikke overstige      

            anbefalte støygrenser angitt i statlige retningslinjer i T-1442. 
            Minst halvparten av oppholdsrommene i hver ny boenhet og alle soverom skal ha vindu i fasade   
            med støybelastning Lden = 55 dBA eller lavere. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i   
            nattperioden (23-07) ikke overstige 70 dB. 
 
§2-7    Eksisterende terreng og vegetasjon 
 
           Ved gjennomføring av tiltak etter loven skal disse lokaliseres, utformes og opparbeides slik at det     
           oppnås et godt visuelt samspill med eksisterende terreng og vegetasjon. Det tillates ikke  
           eksponert grunnmur høyere enn 0,6m. 
 
§2-8    Eksisterende bebyggelse 
 
           Eksisterende Skogshusvære markert med bestemmelsesgrense samt nummerering 1. på 
           Plankart, skal flyttes til ny plassering markert og regulert inn med bestemmelsesgrense samt  
           nummerering 2. 
 
 

§3. 
Bebyggelse og anlegg 

 
 
§3-1    Frittliggende boligbebyggelse (B4-B13, B16) 
 
            Bebyggelsen i B4-B13, B16 og B17 skal oppføres som frittliggende eneboliger i 1-2 etasjer pluss  
            evt. sokkel. Maksimal gesimshøyde 6,5 m og maksimal mønehøyde (øvre gesims ved bruk av  
            pulttak) 8,5 m.             
 
            Tillat bebygd areal: 
            B4: %-BYA = maks.  35 %. 
            B5: % -BYA = maks. 35 %.            
            B6: % -BYA = maks. 25 %.            
            B7: % -BYA = maks. 30 %.            
            B8: % -BYA = maks. 30 %.            
            B9: % -BYA = maks. 30 %.            
            B10: % -BYA = maks. 30 %.      
            B11: % -BYA = maks. 30 %.                  
            B12: % -BYA = maks. 30 %.            
            B13: % -BYA = maks. 25 %.            
            B16: % -BYA = maks. 25 %.      
 
            Tak tillates utformet som pulttak, flatt tak eller saltak, og takvinkel skal være mellom 0 - 40°. 
            Gesims-/mønehøyde måles fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. 
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§3-2    Konsentrert boligbebyggelse (B1-B3, B14, B15) 
             

Bebyggelsen i B1 og B3 kan oppføres som rekkehus/kjedet eneboligbebyggelse evt. leilighetsbygg    
            i 2-3 etasjer pluss evt. sokkel. Maksimal gesimshøyde 9,5 m og maksimal mønehøyde (øvre  
            gesims ved bruk av pulttak) 11,5 m.   
             
            Bebyggelsen i B2 kan oppføres som rekkehus/kjedet eneboligbebyggelse i inntil 2 etasjer pluss  
            evt. sokkel. Maksimal gesimshøyde 6,5 m og maksimal mønehøyde (øvre gesims ved bruk av  
            pulttak) 8,5 m.        
             

Bebyggelsen i B14 og B15 kan oppføres som rekkehus/kjedet eneboligbebyggelse i inntil 2 
etasjer. 

             Maksimal gesimshøyde 6,5 m og maksimal mønehøyde (øvre gesims ved bruk av pulttak) 8,5 m.        
 
            Tillat bebygd areal: 
            B1: %-BYA = maks.  45 %. 
            B2: % -BYA = maks. 45 %.            
            B3: % -BYA = maks. 40 %.            
            B14: % -BYA = maks. 45 %.            
            B15: % -BYA = maks. 45 %.            
 
            Tak tillates utformet som pulttak, flatt tak eller saltak, og takvinkel skal være mellom 0 - 40°. 
            Gesims-/mønehøyde måles fra gjennomsnittlig planert terreng rundt bygningen. 
 
§3-3    Lekeplass (f_L1 - f_L5) 
           
            f_L1 - f_L5 skal benyttes til felles lek og opphold for beboere av B1-B16.   
            f_L5 skal benyttes som naturlekeplass. 

f_L1 - f_L4, samt lekeplass innenfor området B5, skal møbleres med sandkasse, lekeutstyr og 
sittebenker. Det kan foretas terrengbearbeidelse for å gjøre områdene bedre egnet til tiltenkt 
bruk.  

 
            Prinsippene om UU skal ivaretas ved utforming av utearealer og lekeapparater på  
            f_L1 - f_L4 , samt lekeplass innenfor området B5.  

f_L1 - f_L4, samt lekeplass innenfor området B5, skal ha gangadkomst med 
stigning på maksimum 1:20.  

 
§3-4    Renovasjonsanlegg (f_R) 
 
            Området kan benyttes til felles renovasjon for områdene B1-B15, pumpestasjon, etablering av  
            trafo samt evt. andre fellestjenester etter behov. 
 
§3-5 Grønnstruktur  
 

             o_Grønnstruktur skal benyttes til offentlig badeplass. 
             Turveg skal opparbeides, benyttes som turveger og skal være åpne for allmenn ferdsel. 
             Turvegene skal være utformet i henhold til universell utforming med maks stigningsforhold 1:20.     
             Turveg mellom f_KV4 og naturlekeplass f_L5 skal følge eksisterende terreng og tillates ha et  
             høyere stigningsforhold. 
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             I området regulert til vegetasjonsskjerm skal det etableres en tett flersjiktet vegetasjon med  
             naturpreget artssammensetning og uttrykk.  
             
             Eventuelle nye nettstasjoner og/eller pumpestasjoner kan etableres i formål for grønn-  
             struktur så lenge dette ikke er til hinder for siktforhold for kjørende eller snøbrøyting 
             /snødeponering. 
 
§3-6 Landbruks-, natur og friluftsformål samt reindrift 
 
            Området skal benyttes til landbruksformål. 
 
 

§4. 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 
 
§4-1    Kjøreveg (o_KV1, f_KV2 – f_KV10, o_KV11, p_KV12) 
            o_KV1 (fylkes vei 302) er regulert inn til senterlinje med vegbredde 8,5 m inkl. skulder, pluss  
            min.2 m annen veggrunn på hver side. 
            Byggegrensen nord for o_KV1 er 50 m målt fra senterlinje. 
            Byggegrensen sør for o_KV1 er 30 m målt fra senterlinje. 
 
            f_KV2 - f_KV9 er regulert med vegbredde 5 m inkl. skulder, pluss min.1,5 m annen veggrunn på 
            hver side.  
            f_KV10 er regulert med vegbredde 3,5 m inkl. skulder, pluss min.1 m annen veggrunn på hver  
            side.  
            o_KV11 er regulert med vegbredde 4 m inkl. skulder, pluss min.1 m annen veggrunn på hver side. 
            p_KV12 er regulert med vegbredde 3 m inkl. skulder. 
 
§4-2    Gang/sykkelveg 
 
           Det er regulert inn gang- og sykkelveg med bredde 3 meter langs o_KV1 og f_KV2.  
           Det er regulert inn 3 m annen veggrunn på hver side av gang- og sykkel vegen. 
           Området skal benyttes til offentlig gang og sykkel areal og det skal etableres belysning. 
 
§4-3    Annen veggrunn – teknisk anlegg 
 
            Områdene skal benyttes til grøfter, skjæringer og fyllinger, og kan ikke benyttes til plassering av 
            innretninger som representerer trafikkfare ved påkjørsel eller som distraksjon. 
 
§4-4    Parkering (f_P1 og f_P2) 
 
            Parkeringsplassene på f_P1 skal være felles gjesteparkering for beboerne i B3. 
            Parkeringsplassene på f_P2 skal være felles gjesteparkering for beboerne i B1.  
            Parkeringsplassene på o_P3 skal være offentlig parkering. 
 
  



 

8 
 

§5. 
Sikringssoner 

 
 
§5-1    Frisiktsone (H140_1 - H140_19) 
 
           H140_5 og H140_6: Kryss mellom o_KV1 (Fylkes vei 302) og f_KV2 skal ha en frisiktsone på         
           20x112 m.  
           H140_17: Kryss mellom o_KV1 (Fylkes vei 302) og Skulevegen skal ha en frisiktsone på 10x70 m.  
           H140_1- H140_4 og H140_7 - H140_10: Avkjørsel fra o_KV1 skal ha en frisiktsone på 4x100 m. 
           H140_11 - H140_14: Avkjørsel fra o_KV1 skal ha en frisiktsone på 4x60 m. 
           H140_18 og F140_19: Kryss mellom kjøreveg f_KV3 og f_KV2 skal ha en frisiktsone på 4X20 m. 
 

Innenfor frisiktsonene skal terrenget planeres slik at dette ikke på noe steder blir høyere enn 
0,5m over tilstøtende vegers nivå. Beplantningen på egen eiendom (ikke hekk eller trær) tillates 
hvis denne ikke er høyere enn 0,5m over tilstøtende vegers nivå. 

 


