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§1. 
Generelt 

 
 
 
§1-1.   Det regulerte området er på plantegning 16-0777 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 nr. 1)   
 
            Frittliggende småhusbebyggelse, BFS 1-4 (sosi 1111) 
            Konsentrert småhus bebyggelse BKS 1-4 (sosi 1113) 
            Lekeplass/Uteoppholdsareal f_BLK 1-2 og o_BLK 3 (sosi 1600) 
            Renovasjon f_BRE 1 (sosi 1550) 
 
            Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2) 
 
            Kjøreveg o_SKV 1 (sosi 2011) 
            Gang- /sykkelveg, f_SSG 1 (sosi 2016) 
            Annen veggrunn – teknisk anlegg o_SVT 1-4 (sosi 2018) 
            Parkering, f_SPA 1-4 (sosi 2080) 
 
            Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 
            Friområde (sosi 3040) 
            Turveg o_GT 1-3 (sosi 3031) 
 
            Hensyns- og sikringssoner (PBL § 12-6) 
           Frisiktsone (H140_1 - H140_2) 
 



 

§2. 
Fellesbestemmelser  

 
§2-1. Rekkefølgebestemmelser 
 
Før utbygging av tekniske veganlegg kan iverksettes, skal byggeplaner for veg være godkjent av     
kommunen.  
 
Før det gis rammetillatelse til opparbeidelse av bebyggelse og anleggsarbeid i planområdet, så skal 
det foreligge godkjente tekniske planer. 
 
Dersom det avdekkes historiske spor i grunnen, skal arbeidet stanses og meldes til respektive myndighet 
(jf. generell aktsomhetsplikt etter §8 i kulturminneloven). 
 
Nødvendig teknisk infrastruktur (veg/vann/spillvann/overvann) og renovasjon skal være ferdig etablert 
før planlagte boliger tas i bruk. Tekniske planer samt overordnet VA-plan skal sendes inn sammen med 
byggemelding. 
 
Ved søknad om tiltak skal det innsendes utomhusplan for hvert enkelt byggefelt. Utomhusplanen 
skal vise løsning for interne adkomstveger, lekearealer, 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 iht. den aktuelle utomhusplan og 
bestemmelsene gitt i reguleringsplanen før det kan gis brukstillatelser innenfor det aktuelle 
utbyggingsområdet. 
 
Før det gis brukstillatelse for BFS 1-4 og BKS 1-4 skal følgende være oppfylt: 

1) Kjøreveg o_SKV 1 skal være ferdig opparbeidet og ferdigstilt i henhold til §3-5. 
2) Adkomster og felles parkering f_SPA 1-4 skal være opparbeidet og ferdigstilt i henhold til §2-2 og 

3-8. 
3) Felles renovasjon og felles lekeareal f_BLK 1 skal være ferdig opparbeidet og ferdigstilt innen det 

gis brukstillatelse for BKS 2.  
Felles lekeareal f_BLK 2 skal være ferdig opparbeidet og ferdigstilt innen det gis brukstillatelse for 
BFS2 og BKS3.  
Felles lekeareal o_BLK 3 skal være ferdig opparbeidet og ferdigstilt innen siste boenhet i 
planområdet tas i bruk. Senest 3 år etter første boenhet tas i bruk. 
 
Med ferdig opparbeidet menes at området er ryddet, planert og tilsådd, at lekeapparater er 
montert og at krav i reguleringsbestemmelsene § 3-3 er oppfylt. Ved ferdigstilling etter 
vekstsesong kan beplantning utføres påfølgende vekstsesong. 
 

4) Gangveg f_SSG1 skal være ferdig opparbeidet og ferdigstilt i henhold til §3-6 innen det gis 
brukstillatelse for BKS 2. 

5) Turveg o_GT 1 skal være ferdig opparbeidet og ferdigstilt innen siste boenhet i BKS 1 og BKS 2 tas 
i bruk. Dog ikke senere enn 2 år etter første boenhet innenfor aktuelt område tas i bruk. 
Turveg o_GT 3 skal være ferdig opparbeidet og ferdigstilt innen siste boenhet i BFS 1 og BKS 4 tas 
i bruk. Dog ikke senere enn 2 år etter første boenhet innenfor aktuelle områder tas i bruk. 
Turveg o_GT 2 skal være ferdig opparbeidet og ferdigstilt innen første boenhet i planområdet tas 
i bruk.  



 

Turveg o_GT 4 skal være ferdig opparbeidet og ferdigstilt innen første boenhet i planområdet tas 
i bruk. 
 
Med ferdig opparbeidet menes at krav i reguleringsbestemmelsene § 3-10 er oppfylt. 
 
 

§2-2. Bebyggelse 
 
Maksimal gesimshøyde/mønehøyde (evt. øvre gesims ved bruk av pulttak) måles etter gjennomsnittlig 
planert terreng rundt bygningen. 
 
Byggegrense: Ny bebyggelse skal plasseres innenfor de viste byggegrenser som vist på plankartet. 
Byggegrense mot VA-ledninger: 4 m. For område BKS 1 og BKS 2 kan det tillates tiltak med min. 3 m 
avstand mot eksisterende VA-ledninger i nord. Tiltak/konstruksjoner som tillates plassert med min. 3 m 
avstand må være selvbærende. Anlegg i hager (plattinger, levegger og lign.) over traseen tillates ikke da 
dette kan være til hinder for gravearbeider/rask utbedring av skader. Overdekning over ledninger skal 
være minimum dagens overdekking og ikke overstige tre meter over topp ledningsnivå. Alle tiltak 4 m 
eller nærmere fra eksisterende VA-ledninger samt flytting av disse og annen teknisk infrastruktur må 
redegjøres og godkjennes av kommunen iht. §2-1, samt §2-5. 
 
Karnapp, inngangspartier under 30 prosent av aktuell fasadelengde, boder og uthus kan plasseres 
utenfor byggegrensen dog ikke nærmere enn 1 meter fra eiendomsgrense så fremt dette ikke er til 
hinder for sikt, snølagring eller tekniske anlegg og/eller traseer. Tiltak nærmere nabogrense enn 4 m 
krever samtykke fra nabo. Bygning nærmere lekeplass enn 4 meter tillates ikke. 
 
Dette skal godkjennes av bygningsmyndigheten i forbindelse med byggemelding.  
 
Garasjer/Carporter kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense dersom den er mindre enn 50 m² og ikke 
nærmere tomtegrense mot veg enn 5 meter dersom garasjen plasseres vinkelrett på veg. På felles 
parkeringsanlegg f_SPA 1-4 kan det oppføres carporter med åpne sidevegger. 
 
Plassering av adkomstpiler innenfor planområdet skal ses som veiledende og endelig plassering avklares 
ved søknad om tiltak.  
Adkomst til/fra BFS 4 og ut mot Parkveien skal være felles og endelig plassering av felles adkomst 
avklares ved søknad om tiltak. Felles adkomst skal ha frisiktsoner iht. § 3-11.   
 
 
Krav til søknad: 
Ved søknad skal det leveres detaljert situasjonsplan og snitt av tiltaket med kotehøyder i min målestokk 
1:500.  
Situasjonsplan og snitt skal vise plassering av bygninger, lekeplass/uteoppholdsareal, uteplasser 
terrasser, terrengbearbeiding, avkjørsel med siktlinjer, plass for snø opplag, parkeringsplasser og 
renovasjonsløsning.  
Snitt og fasader skal vise utforming av planlagt bebyggelse, synliggjøre eksisterende og planlagt terreng 
rundt planlagt tiltak, samt redegjøre for hovedatkomst til/fra bygningen. 
Renovasjonsteknisk plan (RTP) samt overordnet VA-plan skal godkjennes i forbindelse med søknad om 
tiltak. 
 
 



 

 
 
§2-3. Estetikk og utforming 
 
Bebyggelse, anlegg og utearealer skal gis en estetisk utforming som tilfredsstiller rimelige skjønnhets-
hensyn i seg selv og i forhold til omgivelsene, samt gi en god fjernvirkning. 
Garasjer, renovasjonsskur, evt. redskapsbod skal føres opp i samme farger og materialer som boligene. 
Ved valg av material så skal tre skal være hovedmateriale. 
 
 
 §2-4. Parkering 
 
Det skal opparbeides maks. 2 p-plasser pr. boenhet på område BFS 1-4. Det skal opparbeides maks. 1,5 
p-plasser for område BKS 1-4. Ved evt. utleieenhet kan det opparbeides 1 parkeringsplass/enhet. 
Det skal avsettes plass for min. 2 stk. sykkelparkering/boenhet for BKS2-3. Sykkelparkering skal 
opparbeides slik at det er mulighet for å låse sykler. Det tillates takoverbygg på felles p-område for 
sykler. Ved oppføring av takoverbygg skal dette ikke medregnes i BYA for området. 
 
 
§2-5. Tekniske anlegg/ Ubebygd areal 
Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg i området.  
Tekniske traseer skal, hvor det er gjennomførbart, følge vegtraseer. Alle kabler som føres inn i 
området skal føres fram som jordkabler. 
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. 
 
 
§2-6. Støy 
 
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. Ihht. gjeldene veileder.  
 
 
§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 0,6 m. Skjæring og fyllinger skal tilsås og pusses til. 
 
 
§2-8. Hekker og gjerder 
Gjerder og hekker skal ikke være høyere enn 1 meter og ikke til hinder for fri sikt gjennom svingradier. 
 
 
 
 
 



 

§3. 
Reguleringsformål 

 
 
§3-1. Boligbebyggelse –frittliggende småhusbebyggelse, BFS 1-4 (pbl § 12-5 nr. 1, sosi 1111) 
 
Bebyggelsen i BFS 1-4 kan oppføres som frittliggende eneboliger, evt. tomannsboliger, i inntil 2 etasjer + 
evt. sokkel.  
Maks. mønehøyde 8,0 m. Maks. gesimshøyde 7 m. 
 
Tillatt bebygd areal for område BFS 1-4: % -BYA = 30-40%.  
 
Tak tillates utformet som pulttak, flatt tak eller saltak, og takvinkel skal være mellom 0 - 40°. 
 
 
§3-2. Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BKS 1-4 (pbl § 12-5 nr. 1, sosi 1113) 
 
Bebyggelsen i BKS 1-4 kan oppføres som kjedete eneboliger/rekkehus eller leilighetsbygg i inntil 2 etasjer 
+ evt. sokkel. Maks. mønehøyde 8,5 m. Maks. gesimshøyde 7 m. 
 
Tillatt bebygd areal for område BKS 1 og BKS 3: % -BYA = 35-45 %.   
Tillatt bebygd areal for område BKS 2 og BKS 4: % -BYA = 50-60 %.  
 
Det tillates oppført inntil 10 boenheter innenfor delområde BKS 2. 
 
Tak tillates utformet som pulttak, flatt tak eller saltak, og takvinkel skal være mellom 0 - 40°. 
 
 
§3-3. Lekeplass, f_BLK 1-2 og o_BLK 3 (pbl § 12-5 nr. 1, sosi 1610) 
           
f_BLK 1 skal benyttes til felles lek og opphold for fremtidige beboere i BKS 1 og BKS 2. 
f_BLK 2 skal benyttes til felles lek og opphold for fremtidige beboere i BFS 1-3 og BKS 3. 
o_BLK 3 skal benyttes til felles lek og opphold for fremtidige beboere innen planområdet (samt 
eksisterende beboere i tilgrensende områder). Området skal opparbeides i sammenheng med 
tilstøtende område.  
 
f_BLK 1-2 skal møbleres med sandkasse, min. 2 stk. lekeutstyr samt 1-2 sittebenker for min. 4 personer. 
Området skal sikres mot trafikk med sikkerhetsgjerde. 
o_BLK 3 skal møbleres med minimum klatrestativ, vippehuske og sklie, samt 2 stk. sittebenker for min. 4 
personer. Apparater kan plasseres på tilstøtende område. 
Det kan foretas terrengbearbeidelse for å gjøre området bedre egnet til tiltenkt bruk. 
 
Prinsippene om UU skal ivaretas ved utforming av utearealer og lekeapparater på lekeareal. Minimum 
50% av areal på f_BLK 1-3 skal være universelt utformet. Adkomst skal ha et maks. stigningsforhold på 
1:20. Gangareal skal ha en bredde på min. 1,8 m. 
 
 
 
 



 

§3-4 Renovasjon f_BRE 1 (pbl § 12-5 nr. 1, sosi 1550) 
 
Området skal benyttes til felles renovasjon for beboere i delområde BKS2. Det tillates nedgravd 
renovasjonsløsning. 
 
 
§3-5. Kjøreveg, o_SKV1 (pbl § 12-5 nr. 2, sosi 2011) 
 
o_SKV1 er regulert til offentlig kjøreveg med vegbredde 5,0 m. Minimum 4,5 m av kjørevegen skal 
opparbeides med asfalt. Maks. stigningsforhold er satt til 1:10. 
 
 
§3-6. Gang- /sykkelveg, f_SSG1 (pbl § 12-5 nr. 2, sosi 2015) 
 
f_SSG1 skal benyttes til felles gangareal for beboere i BFS2 og er regulert med bredde 1,8 meter. 
Området opparbeides med passende sklisikkert markbelegg. 
 
 
§3-7. Annen veggrunn – teknisk anlegg o_SVT 1-4 (pbl § 12-5 nr. 2, sosi 2018) 
 
Områder regulert til annen veggrunn kan benyttes til skjæring/fylling, støyskjermingstiltak, teknisk 
infrastruktur, m.m. Områdene er regulert med bredde 0,5 m. Området kan beplantes med egnet 
vegetasjon så fremt dette ikke er til hinder for sikt eller snølagring. 
 
 
§3-8. Parkering, f_SPA 1-4 (pbl § 12-5 nr. 2, sosi 2080) 
 
Område f_SPA 1 og f_SPA 2 er avsatt til felles parkering for beboere i BKS 2. Minimum 5% av p-plassene 
på f_SPA 2 skal avsettes og være tilrettelagt og etablert for funksjonshemmede/HP-plass. Det kan 
innenfor formålet settes av areal til ladepunkt for el-bil. Det kan etableres carport på området.  
 
Område f_SPA 3 er avsatt til felles parkering for beboere i BFS 2. Det kan innenfor formålet settes av 
areal til ladepunkt for el-bil. Det kan etableres carport på området.  
 
Område f_SPA 4 er avsatt til felles parkering for beboere i BFS 3. Det kan innenfor formålet settes av 
areal til ladepunkt for el-bil. Det kan etableres carport på området.  
 
Carporter skal oppføres med åpne sidevegger for å sikre tilstrekkelige siktforhold. 
 
Det skal tilrettelegges for etablering av ladepunkt for el-bil med trekkerør eller kabling til nærmeste 
strømkilde. 
 
 
§3-9. Friområde (PBL § 12-5 nr. 3, sosi 3040) 
 
Området kan benyttes til friområde.  
For opparbeidelse/beplantning av området skal det velges beplantning som oppfyller krav iht. forbudte 
arter og norsk svartliste, Jf. Miljødirektoratet og Artsdatabanken. Det bør etableres mest mulig 
vedlikeholdsfri vegetasjon. 



 

(JF. også Forskrift om fremmende organismer, FOR-2015-06-19-716, rettet 29.09.16) 
 
 
§3-10. Turveg o_GT 1-4 (PBL § 12-5 nr. 3, sosi 3031) 
Område kan benyttes til turveg og er regulert med bredde 2,5 meter.     
Maks. stigningsforhold er satt til 1:20 for turveg o_GT1-2 og 1:15 for o_GT3-4. 
Området opparbeides med passende sklisikkert brøytbart markbelegg og etableres slik at oppslag av 
ugress begrenses. 
Det skal etableres broer over overvanngrøfter. 
 
 
§3-11. Frisiktsoner (H140_1 - H140_2) 
 
H140_1 og H140_2 skal ha frisiktsoner på 4 x 45 m.  
 
Innenfor frisiktsonen skal terreng, vegetasjon, plassering av innretninger og gjenstander ikke være 
høyere enn 0,5 meter over planet som dannes mellom de tilstøtende veiene. 


