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Planområdet er inndelt i områder med følgende formål:  

1. Bebyggelse og anlegg 

Frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

Renovasjonsanlegg (f_BRE) 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg (f_SV) 

 

§ 1 FELLESBESTEMMELSER 

a) Kulturminner  
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller 
deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres 
kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes Kulturvernmyndigheten, jfr 
lov om kulturminner §8, annet ledd.   

b) Plankrav 
I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges situasjonsplan i målestokk 

1: 200 som viser plassering av nye bygg og hvordan den ubebygde delen av tomten skal 

planeres og utnyttes. Situasjonsplanen skal vise: adkomst, areal for parkering og 

garasje/carport, snøopplag, renovasjon, frisiktlinjer, bygningenes plassering i forhold til 

byggegrenser, lek og opphold og terrengmessig behandling med høydeangivelse. I 

forbindelse med byggesøknad skal det lages et terrengsnitt som viser det aktuelle tiltaket i 

forhold til eksisterende og planlagt terreng.  

 

c) Byggegrense (BFS1 og BFS2) 
Bebyggelse skal oppføres innenfor regulert byggegrense vist i plankartet. Garasje eller 

carport på inntil 50m² tillates oppført inntil 1 meter fra formålsgrense mot tilliggende 

vegarealer.  

 



 
d) Universell utforming 

Ved utbygging og utforming av anlegg (adkomst/ bygg/fellesareal) skal det sikres god 
tilgjengelighet for alle. Bygninger og anlegg skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår 
av så stor del av befolkningen som mulig, jf. TEK 17, eller den til enhver tids gjeldende 
tekniske forskrift.  
 

e) Renovasjon (f_BRE) 
F_BRE skal benyttes til renovasjon for eiendommer med adkomst fra f_SV. 
Det skal oppføres boder for renovasjon innenfor formålet. Boder for renovasjon kan settes 

opp i formålsgrense. Takutstikk skal være innenfor formålsgrensen for renovasjon. Maksimal 

gesimshøyde er 2,5 m. 

f) Støy 
For boligbebyggelse skal det være innendørs støynivå på maks 30 dBA. Alle boenheter skal ha 
tilgang til uteoppholdsareal med støynivå under 55 dBA. Det vises til Klima- og 
miljødepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442/2016, eller til enhver 
gjeldende retningslinje. 
 
Det tillates nye boliger innenfor gul sone for skytestøy (35Lden). 
 
Det skal bygges støyskjerm med plassering som vist i plankartet. Støyskjerm skal ha en høyde 

på 2m.  

 

g) Parkering 

    Parkering skal beregnes etter følgende normer: 
 For enebolig: 

- Minimum 2 biloppstillingsplasser per boenhet. 

      

For tomannsbolig: 

- Minimum 1,5 biloppstillingsplasser per boenhet.  

      

h) Snøopplag 
I tillegg til grøfteareal skal snøopplag ivaretas inne på boligtomten.  
 

i) Adkomst 
Adkomst for eiendommene er vist med adkomstpil på plankartet. Adkomstpilen er 

retningsgivende og kan sidevegs forskyves. En nøyaktig plassering av adkomster skal 

framkomme på situasjonsplan. 

 

j) Overvann 
Håndtering av overvann skal skje på egen grunn.  

 

 

  



§ 2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§ 2.1 Plankrav 

Følgende planer skal være utarbeidet og godkjent før byggetillatelse: 

a) Plan for vann- og avløp.  
b) Plan for håndtering av overvann.  
 

§ 2.2 Krav ved brukstillatelse 

§ 2.2.1 Bestemmelser for BFS1 

Før det kan gis brukstillatelse skal følgende tiltak være ferdig opparbeidet eller sikret gjennomført: 

a) Fellesanlegg for håndtering av renovasjon skal være ferdig bygd. 
b) Felles uteoppholdsareal skal være ferdig opparbeidet parkmessig og minst inneholde 1 benk 

og 1 sandkasse. Dersom boligene ferdigstilles i løpet av vinterhalvåret skal fellesarealer være 
ferdig opparbeidet senest 15.06. påfølgende vekstsesong. 

c) Innenfor BFS1 skal støyskjerm innenfor formålet være ferdig oppført og i henhold til 
bestemmelsene. 
 

§ 2.2.2 Bestemmelser for BFS2 

Ved erstatning eller påbygging skal støyskjerm være oppført i henhold til reguleringsplanens § 1f, 

før det kan gis brukstillatelse. 

 
 
§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 nr. 1) 

§ 3.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg 

a) Bebyggelsen skal være frittliggende småhusbebyggelse i form av ene- eller tomannsboliger.  

b) Alle boenheter skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet. 
c) Takform skal være saltak. 
d) Maksimal mønehøyde for boligene er 9,0 meter og maksimal gesimshøyde er 7,5 meter målt 

fra planert terrengs gjennomsnittsnivå.  

e) Maksimal mønehøyde for annen bebyggelse er 5,5 meter og maksimal gesimshøyde er 3,5 

meter målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå. 

f) Maksimal utnyttelsesgrad er %-BYA = 30 %.  

g) Plassering av garasjer/ carporter skal vises på situasjonsplan ved søknad om tillatelse til 
tiltak, selv om disse ikke skal oppføres samtidig med boligene.  

 
§3.2 Boligbebyggelse (BFS1) 

a) Ved fravik fra illustrasjonsplanen, datert 15.08.2019, for BKS1 må behovet for ny 

støyvurdering vurderes. 

b) Det skal etableres et felles uteoppholdsareal. Felles uteoppholdsareal skal minst bestå av et 

lekeapparat og en benk. Det skal avsettes minst 25m2 for privat uteopphold pr. boenhet. 

 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 nr. 2) 

§ 4.1 Veg 

a) f_SV er felles adkomstveg for BFS1 og BFS2. 


