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§1 Planens avgrensing

Det regulerte planområdet er på kartet vist med reguleringsgrense. 

Reguleringsformål, jfr. Plan og bygningsloven § 12-5

1. Bebyggelse og anlegg
Boligbebyggelse-frittliggende boligbebyggelse
Energianlegg
Renovasjonsanlegg
Uteoppholdsareal

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (jfr. pbl § 12-5, 2. ledd nr. 2)
Veg
Gangveg
Annen veggrunn- tekniske anlegg
Parkeringsplasser

3. Hensynssoner i reguleringsplan, jfr. pbl § 12-6 
Faresone (ras- og skredfare)
Faresone (elektromagnetisk felt)
Sikringssone frisikt
Støysone- rød sone
Støysone- gul sone



§2 Rekkefølgebestemmelser

1. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for nye 
bygninger innenfor planområdet.

2. Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge situasjonsplan/utendørsplan som viser 
terrengbearbeiding, beplantning, forstøtningsmurer og gjerder.

3. Felles uteoppholdsareal, f_U, skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for boliger innenfor felt 
Bf1 og Bf2. Beplantning, som vist i utendørsplan, skal være opparbeidet senest ett år etter at 
brukstillatelse er gitt.

4. Innenfor støysoner som vist i plankart, skal støytiltak knyttet til støyfølsomme bygninger være 
igangsatt senest samtidig med utbygging. 

5. Innenfor faresone ras- og skredfare som vist i plankart, skal ras- og skredfare vurderes og ev. 
nødvendige utbedringstiltak være gjennomført før brukstillatelse gis for bygninger.

§3 Generelle bestemmelser/Fellesbestemmelser

1. Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein etc., 
skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 
9.juni 1978 nr.50 (Kulturminneloven) § 8.

2. Endringer og oppføring av bygninger skal skje slik at de ikke i vesentlig grad bryter med 
strøket omkring.

3. Formålet med planen og reguleringsbestemmelsene er å opprettholde boligmijøet innenfor 
området med nåværende målestokk og byggeskikk.

4. Boligbebyggelse med mer enn én boenhet skal ha oppstillingsplass for bil på fellesareal eller 
egen tomt for minimum 1,25 bil pr. boenhet. Parkeringstall rundes opp til nærmeste hele tall. 
Likeledes skal det avsettes én sykkelparkeringsplass pr. boenhet.

5. Eksisterende gatenett, inklusiv smug, skal i hovedtrekk opprettholdes.

6. Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som kan virke sjenerende for den offentlige 
ferdsel.

7. Utgraving og planering av terreng skal begrenses til det absolutt nødvendige for den 
bygningen som skal oppføres på tomten. Fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng, 
pålegges jord og beplantes.

§4 Bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse Eb1, Eb2 og 
Eb3

1. Gjeldende myndighet kan tillate at det innredes forretninger eller annen næringsvirksomhet 
dersom dette ikke er til ulempe for beboerne i området.

2. Innenfor området tillates oppført bolighus i inntil 2 etasjer med tilhørende garasjer.

3. Bygningenes høyde må ikke overstige 6,0 m for 1 etasjes hus og 9,0 m for 2 etasjes hus over 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng.

4. Garasjer skal fortrinnsvis oppføres som tilbygg til bolighuset og tilpasses dette med hensyn til 
materialvalg, form og farge. 

5. Gjeldende myndighet kan tillate oppført frittliggende garasje. Garasjen kan oppføres i 1 etasje 
med grunnflate inntil 50 m2 og mønehøyde maksimum fire meter. Det er en forutsetning at 
hensyn til nabobebyggelse er ivaretatt når det gjelder bygningshøyde og volum.

6. Garasje kan tillates oppført i nabogrense. Endelig plassering fastsettes av gjeldende 
myndighet.



§5 Bebyggelse og anlegg – Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse Bf1 og Bf2

1. Innenfor formål Bf1 tillates oppført bolig, med inntil to boenheter, i to etasjer og loft med 
maksimal mønehøyde k+19,0 og maksimal gesimshøyde k+ 16,1. Møneretning er angitt på 
plankart. Maksimalt tillatt BYA = 110 m2. Begge boenheter skal ha trinnfri adkomst til boligen.

2. Innenfor formål Bf2 tillates oppført bolig, med én boenhet, i en etasje og loft med maksimal 
mønehøyde k +19,0 og maksimal gesimshøyde k+ 16,1. Møneretning er angitt på plankart. 
Maksimalt tillatt BYA = 90 m2. Boligen skal ha trinnfri adkomst.

3. Bygninger innenfor formål Bf1 og Bf2 skal utføres med tre som hovedmateriale og fargesettes 
i samklang med omkringliggende bebyggelse. Tak skal utformes som saltak med helningsgrad 
i tråd med omkringliggende bebyggelse.

4. Det tillates takutstikk inntil 0,5 m ut over formålsgrensen.

§6 Bebyggelse og anlegg – Energianlegg, E 

1. Innenfor formålet tillates energianlegg.

§7 Bebyggelse og anlegg – Renovasjonsanlegg, f_R 

1. Renovasjonsanlegg, f_R, er felles for eiendom gnr./bnr. 13/308 og framtidige parseller av 
denne.

2. Innenfor formålet tillates etablert oppstillingsplass for renovasjonsutstyr knyttet til 
husholdningsavfall.

§8 Bebyggelse og anlegg – Uteoppholdsareal, f_U 

1. Uteoppholdsareal, f_U, er felles for eiendom gnr./bnr. 13/308 og framtidige parseller av denne.

2. Innenfor formålet kan det oppføres parkmessig og supplerende beplanting, samt nødvendige 
faste innretninger som naturlig tilhører et slikt område.

3. Uteoppholdsarealet skal tilrettelegges for ulike årstider og aldersgrupper; barn, unge og eldre.

4. Forstøtningsmurer knyttet til terrengbearbeiding skal utføres som natursteinsmur eller 
tilsvarende mur av høy kvalitet tilpasset omgivelsene.

5. Innenfor formålet skal det legges til rette for én sykkelparkeringsplass pr. boenhet.

§9 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Veg, o_V1

1. Veg 0_V1 er offentlig.

§10 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Annen veggrunn

1. Annen veggrunn er offentlig.

§11 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Veg, f_V1 

1. Veg f_V1 er felles for eiendom gnr./bnr. 13/308 og gnr./bnr. 13/189 og/eller framtidige 
parseller av disse.

§12 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Gangveg, f_G 

1. Gangveg,f_G, er felles for eiendom gnr. 13 bnr. 308 eller framtidig parseller av denne.

2. Gangveg, f_G, skal opparbeides med sklisikker overflate og være tilrettelagt for 
bevegelseshemmede.

§13 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Parkeringsplasser f_P1

1. Parkeringsplass f_P1 er felles for eiendom gnr. 13 bnr. 189 eller framtidig parseller av denne.



§14 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – Parkeringsplasser f_P2

1. Parkeringsplass f_P2 er felles for eiendom gnr. 13 bnr. 308 eller framtidig parseller av denne.

2. Parkeringsplassen skal opparbeides med 5 parkeringsplasser. 

3. Det tillates etablert carport for inntil 3 parkeringsplasser innenfor formålet. Maksimalt tillatt 
mønehøyde er k+ 16,0. Maks tillatt BYA er 50 m2.

§15 Hensynssoner i reguleringsplan – Faresone- ras- og skredfare

1. Innenfor faresone skal ras- og skredfare vurderes.

§16 Hensynssoner i reguleringsplan – Faresone-elektromagnetisk felt

1. Innenfor faresone tillates ikke etablert rom for varig opphold.

§17 Hensynssoner i reguleringsplan – Frisiktsone

1. Innenfor frisiktsone skal det ikke være sikthindringer mellom 0,5 m og 3,0 m over 
kjørebanenivå.

2. Enkelstående trær, stolper og liknende, som ikke er sikthindrende, tillates innenfor 
frisiktsonen.

§18 Hensynssoner i reguleringsplan – Støysone, gul og rød sone

1. Innenfor gul og/eller rød støysone, kan ny bebyggelse oppføres dersom det kan 
dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støynivå i.h.t gjeldende tekniske forskrift.
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