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EVJE OG HORNNES KOMMUNE 
 

 

DETALJREGULERING HORNÅSEN TRINN 3, PLANID 201302.  
 

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER  

 

Dato  19.02.2014  

Sist revidert: 25.05.2014, etter offentlig høring.  

Vedtatt av kommunestyret 19.06.2014 sak 43/14 

 

Evje, .......... .......      ..................................... 

    ordfører 

  

DEFINISJONER   
 

PBL  Plan- og bygningsloven 

BYA Bebygd areal beregnes etter NS 3940 og omfatter bl.a. uthus og åpen garasje. Tillatt bebygd areal angis 

i prosent av netto tomteareal. 

MUA Minste uteoppholdsareal, angis som kvadratmeter (m
2
) per bolig. 

 

VARSLING OG UNDERSØKELSESPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER (KML) 

Hvis det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses 

i den utstrekning det kan berøre kulturminnene eller deres sikringssone på 5 meter (KML §§ 4 og 6). Varsel skal 

gis til kulturvernmyndigheten i fylket.   

 

REGULERINGSFORMÅL  

Området er regulert for følgende formål, jf. plan- og bygningslovens § 12-3 - Detaljregulering: 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG      (§ 12-5 pkt 1) 

- Bolig – frittliggende småhusbebyggelse  

- Energianlegg - trafo 

- Felles lekeplass 

 

SAMFERDSELSANL. OG TEKN.  INFRASTR,   (§ 12-5 pkt 2) 

- Offentlig kjøreveg 

- Felles adkomstveg 

- Gang-/sykkelveg 

- Offentlig Annen veggrunn - tekniske anlegg 

 

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT   (§ 12-5 pkt 5) 

- Friluftsformål 

 

 HENSYNSONER      (§ 12-6) 

- Frisiktsone 

- Hensyn grønnstruktur 

- Ras- og skredfare 

- Båndleggingssone – Bevaring av vegetasjon 
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De følgende reguleringsbestemmelser er vedtatt med hjemmel i PBL § 12-7: 

 

1. BYGGEOMRÅDER  

 

1.1. GENERELT 

 

1. I de enkelte byggeområdene kan det oppføres bebyggelse med øvre grense for 

tomteutnyttelse (BYA) som angitt på plankartet.   

 

2. Nødvendige oppstillingsplasser for biler skal dekkes på egen grunn. 

  

Boligbebyggelse skal ha følgende oppstillingsplasser for personbiler på egen tomt: 

 

 Boenhet <60 m2 bruksareal   1 plasser pr. boenhet 

 Boenhet >=60 m2 bruksareal   2 plasser pr. boenhet 

 

Minst èn oppstillingsplass pr. boenhet >=60 m2 skal være garasje-/carportplass. For 

sekundærleilighet er det ikke krav til egen garasje/carport. 

 

3. Ved beregning av bygningers høyde skal ark med bredde inntil 1/3 av hovedtakets 

lengde ikke hensyntas.  Som hovedregel skal en ark ikke bryte takets framkant. 

Frambygg, fløyer og vinkler skal følge bestemmelsene for beregning av møne- og 

gesimshøyde. 

 

4. Sammen med søknad om tillatelse etter PBL § 20-1 skal det for alle delfelt legges 

fram en utomhusplan som viser behandlingen av tomta, herunder også den ubebygde 

delen og garasjeplassering i målestokk 1:200/1:500. Planen skal vise eksisterende og 

framtidig terreng, parkeringsplasser, interne gangveger, beplantning, 

renovasjonsutstyr, nødvendige fyllinger og forstøtningsmurer mv.   

 

For tomter i skrått terreng skal det sammen med søknad om tillatelse til bygningstiltak, 

redegjøres spesielt for konsekvenser vedr terrengarrondering og hvilke tiltak som kan 

redusere fjernvirkningen av tiltaket. 

 

5. Anbefalt grense i T-1442 skal tilfredsstilles fullt ut før boligene tas i bruk. Alle 

soverom skal ha høyest Lden=55 dBA utenfor vinduet. Øvrige rom med støyfølsom 

bruk skal ha høyest Lden  =72 dBA utenfor vinduet. Uteareal for lek og opphold skal ha 

gode sol og lysforhold og ha støynivå høyest Lden = 55 dBA. 

 

6. Innenfor hvert delfelt skal minimum 50 % av byggesøkte boenheter tilfredsstille 

kravet til tilgjengelig bolig. 

 

 

1.2. BOLIGOMRÅDER 

 

1. På delfeltene B1-11 kan bygninger føres opp med saltak, pulttak, valmtak eller flate 

tak. Frittstående garasjer / carporter og boder skal ha samme formgrep mht takform 

som hovedbygningen på tomten. Bebyggelse innen samme delfelt skal ha en 

harmonisert utforming. 



Hornåsen – trinn 3- planID 201302 3 

2. For delfelt B1-11 kan det oppføres småhusbebyggelse, herunder eneboliger, enebolig

med sekundærleilighet inntil 75 m2. På tomtene T1-T9 og T14-T15 kan det tillates

oppføring av tomannsboliger Gesimshøyde kan tillates inntil 6,5 m og mønehøyde

inntil 8,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. I skrått terreng skal boligene ha

underetasje eller avtrapping med ett eller flere mellomplan for å tilpasses terrenget.

Det tillates ikke terrengarrondering (skjæring / fylling) mer enn ½ etasjehøyde.

Ved ev. pulttak skal høyeste gesims betraktes som mønehøyde. 

Utvikles bebyggelse med horisontale takflater, skal gesimshøyde målt fra 

gjennomsnittlig planert terrenghøyde ikke overskride 7 m. 

3. Frittliggende garasjer og uthus skal framstå som underordnet til bolig / hovedhus. 
Garasje kan oppføres i en etasje med bruttoareal inntil 50 m2. Maksimalt tillatt 
gesims- og mønehøyde for garasje er henholdsvis 3,5 m og 5,5 m over 
gjennomsnittlig planert terreng. Ingen del av garasje / uthus kan innredes til 
boligformål. Garasje, kan når kommunen finner det forsvarlig, plasseres utenfor 
angitt byggegrense inntil 1 m. fra eiendomsgrense men likevel ikke nærmere 
formålsgrense mot veg enn 1 m. med innkjøring parallelt - og 5m. med innkjøring 
vinkelrett på vegen.

4. Garasje skal medregnes med minimum 18 m
2
 selv om den ikke bygges samtidig med

bolighuset. Parkeringsplass skal regnes med 18 m
2
 pr. plass.

5. Bygninger skal utformes slik og utstyres teknisk på en slik måte at en unngår

forhøyede verdier av radongass innendørs.

6. Boliger i delfelt B1-11 skal ha MUA – minste uteoppholdsareal på minimum 200 m
2

pr tomt. Blir det for den enkelte tomt utviklet tomannsboliger, skal det settes av MUA

på min 150 m
2
 pr. bolig. Arealer på veranda, balkong og terrasser inngår i

beregningen. For eventuelt sekundærleilighet skal det medregnes 50 m
2
 eget adskilt og

skjermet uteoppholdsareal.

7. Lekeområdene L1 og L2 er felles områdelekeplass og oppholdsareal for alle

eiendommene innenfor planområdet. Områdelekeplassen skal inneholde møteplass

med sitteplasser og lekeplass som er universelt utformet. Lekeapparater skal ha

støtdempende underlag. Ved valg av lekeapparater skal det legges vekt på at barn med

nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i leken men også at de kan gi utfordringer til

alle.

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

1. Plassering av avkjørsler (vist på plankartet med piler) er veiledende, men fra hvilken

veg / gate tomta skal ha adkomst er bindende. Ved justering av plasseringen må det

dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur eller

lignende. Avkjørselen skal oppfylle fysiske krav gitt av vegmyndigheten, og maksimal

bredde på avkjørsel er 4 m. I tilknytning til avkjørselen skal det fortrinnsvis være

mulig å vende aktuell kjøretøytype på egen eiendom eller felles atkomstveg.

JanArild
Mangekant
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2. Terrenginngrep for veger skal utføres på en skånsom måte, tilpasset eksisterende 

terreng og vegetasjon. Vegskjæringer og fyllinger skal tilsås og beplantes eller 

istandsettes med robuste materialer tilpasset omgivelsene og utføres samtidig med 

veganlegget. Veger skal utformes med så svak stigning som mulig og tilrettelegges for 

alle.   

 

 

3. Veger i planområdet. 

 

o_KV1 er offentlig samleveg inn i planområdet. 

 

o_KV2 er offentlig atkomstveg til tomter innen delfelt B3 og B4. 

 
o_KV3 er offentlig atkomstveg til tomter innen delfelt B5 og B6. 

 

o_KV4 er offentlig atkomstveg til tomter innen delfelt B8 og B10. 

 

o_KV5 er offentlig atkomstveg til tomter innen delfelt B9 og B11. 

 

o_KV6 er offentlig atkomstveg til tomter innen delfelt B9. 

 

f_A1 er felles atkomstveg til tomter innen delfelt B4. 

 

 

 

4. LANDBRUKS,- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

 

1. Områdene FL1-5 er friluftsområder for alle boenheter innen planområdet. Det er ikke 

tillatt med flatehogst, men skjøtsel i form av tynning og rydding er tillatt. 

 

 

 6.    HENSYNSONER 

 

1. I frisiktsoner (H140) som er angitt på plankartet skal det være fri sikt i en høyde av 

min. 0,5 meter over tilstøtende vegers planum. Enkeltstående trær og stolper kan stå 

innenfor frisiktsonen så lenge de ikke er til fare for trafikken. 

  

2. Hensynsone grønnstruktur (H540). I sonen skal det ikke forekomme flatehogst. Kun 

tynning og nødvendig vedlikehold tillates. 

 

3. Hensynssone båndlegging (H710). Eksisterende vegetasjon skal bevares. Tynning og 

generelt vedlikehold tillates.   

 

4. Tiltak innenfor faresonen for ras- og skredfare (H310) kan kun godkjennes i h.h.t. 

anbefalinger som følger av geoteknisk undersøkelse. 
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7. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

1. Før det kan gis tillatelse til tiltak i nærheten faresonene H310, skal det være 

gjennomført tilstrekkelige geotekniske undersøkelser. Geotekniske anbefalinger skal 

legges til grunn for behandling av søknad om utføring av bygge- og anleggstiltak. 

 

2. Felles lekeareal L1 skal opparbeides samtidig med byggearbeidene på tilstøtende 

delfelt B7-11. L1 skal være ferdig opparbeidet før første boenhet gis midlertidig 

brukstillatelse.   

 

3. Felles lekeareal L2 skal opparbeides samtidig med byggearbeidene på tilstøtende 

delfelt B1-6. L2 skal være ferdig opparbeidet før første boenhet gis midlertidig 

brukstillatelse.   

  

4. Veger skal opparbeides i takt med utviklingen av de enkelte tomter. 

 

5. Gang-/sykkelvei (GS1-GS4) skal opparbeides samtidig med vei o_KV1. 

 

 

 

 

 




