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      Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : <dato> 
 
 
 
 
 
§ 1 GENERELT 
 

Disse bestemmelser gjelder for det område som er avsatt innenfor planens begrensning 
på plankartet. Bestemmelsene er juridisk bindende bestemmelser til planen i medhold 
av PBL 2008, med unntak av tekst i kursiv skrift. Tekst i kursiv er kun forklarende 
tilleggsopplysninger uten rettsvirkning. 

 
§ 2 AREALBRUK 
 
 Området reguleres til: 

 Bebyggelse og anlegg;  
- Boligbebyggelse – Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-5) 
- Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse (BKS1) 
- Garasjeanlegg for boligbebyggelse (f_BG1, f_BG2) 
- Lekeplass (f_BLK) 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
- Kjøreveg (f_SKV, o_SKV1-2) 
- Gang- og sykkelveg (o_SGS1-2) 
- Annen veggrunn – Tekniske anlegg   

 Hensynssoner 
- Sikringssoner frisikt (H140_1-3) 

 
§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
3.1 Grad av utnytting 

Det skal oppføres minimum 10 boenheter innen planområdet.  
 
Tillatt bebygd areal i % av den enkelte tomt er:  
Områder for frittliggende småhusbebyggelse:  %-BYA = 35 % 
Områder for konsentrert småhusbebyggelse:  %-BYA = 50 % 
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3.2 Bebyggelsens plassering 

 
3.2.1 Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene.  

 
3.2.2 Unntak fra byggegrenser: 

a) Uthus og garasjer kan tillates oppført utenfor byggegrenser og inntil 1 m fra 
eiendomsgrense mot bolig eller annet areal.  

b) Langs felles veger f_SKV kan uthus/garasjer tillates plassert inntil 3 m fra vegkant 
forutsatt at port ikke vender ut mot vegen. Foran garasjeporter skal det minimum 
være 5 m til biloppstillingsplass.  

c) Langs offentlig veg o_SKV (Haltvegen)skal garasjer ikke plasseres nærmere veien 
enn fastsatt byggegrense på plankartet. Byggegrensen er 15 meter fra senter 
fylkesveg 201 (Haltvegen) 

d) Balkonger kan tillates inntil 1 meter utenfor byggegrense. 
 

3.3 Bebyggelsens utforming: 
Takformer: Det tillates saltak eller pulttak. Takvinkel være mellom 22 og 40 grader 
men kan tillates ned til 7° ved pulttak. Det er krav til lik takfarge på bebyggelsen på 
den enkelte eiendom.  
 
Maks tillatte byggehøyder over gjennomsnittlig planert terreng: 
 
Boliger:  Maksimale gesimshøyde 6,5 m  

Øvre rekke: Maks mønehøyde BFS3, BFS4 og BFS5:  7,5 m. 
Nedre rekke: Maks mønehøyde BFS1, BFS2, BKS1:  8,0 m 

 
Garasjer:  Maks gesimshøyde: 3 m, Maks mønehøyde 4,5 m. 

 
Høyde for ferdig gulv er fastsatt på plankartet for BFS3, BFS4 og BFS5.  
Fastsatt høyde kan fravikes med inntil +/- 0,5 m. 
 

3.4 Parkering:  
Hver hovedboenhet skal ha minst to parkeringsplasser inkl. parkering i garasje/carport. 
Evt. sekundære utleieleiligheter skal ha minst en parkeringsplass. 
 

3.5 Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-5). 
Områdene skal være for frittliggende småhusbebyggelse med mulighet for å bygge 
eneboliger eller tomannsbolig med tilhørende garasjer og anlegg. 
 

3.6 Boligbebyggelse - Konsentrert småhusbebyggelse (BKS1) 
Områdene skal være for konsentrert boligbebyggelse i form av 4-mannsbolig med 
tilhørende garasjer og anlegg.  
 

3.7 Garasjeanlegg for boligbebyggelse (f_BG1-2) 
Felles garasjeanlegg er regulert for tilfelle tomannsbolig på BFS4 og BFS5. Bygges 
tomtene ut med eneboliger så kan tilhørende felles garasjeanlegg tillegges tomt. 
 
f_BG1 skal være til felles parkering og garasjer for BFS4. 

f_BG2 skal være til felles parkering og garasjer for BFS5 
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3.8 Lekeplass (f_BLK) 
Felles lekeplass skal minimum opparbeides med huskestativ, sandkasse og sittegruppe  
Felles lekeplass skal være felles for boligene innen planområdet. 

 
§ 4  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 
4.1 Kjøreveg 

Området f_SKV skal være felles kjøreveg for boligene innen planen. 
Områdene o_SKV1 og o_SKV2 skal være for offentlig kjøreveg. 
 

4.2 Gang- og sykkelveg (o_SGS1-o_SGS2) 
Områdene skal være for offentlig gang- og sykkelveg iht. planen. 
 

4.3 Annen veggrunn - Tekniske anlegg 
Områder avsatt til annen veggrunn skal være for tekniske veganlegg ss. veggrøfter for 
tilstøtende kjøreveg. 

 
 
§ 6 HENSYNSSONER   
 
6.1 Sikringssoner - Frisiktsoner (H140) 

Innenfor frisiktsonene merket H140 skal det til enhver tid være fri sikt ned til en høyde 
av 0,5 meter over tilstøtende vegers planum. Dette gjelder også midlertidige sikthindre 
ss. snøopplag, vegetasjon og hensetting av gjenstander som kan være til hinder for den 
frie sikt.  
 

 
§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG ANDRE VILKÅR FOR 

GJENNOMFØRING 
 
7.1 Tekniske planer: Ved søknad om byggetiltak skal det foreligge godkjente tekniske 

planer for veg-, vann og avløp.  
 

7.2 Bygge- og anleggsfasen: For å oppnå tilfredsstillende støyforhold i anleggsfasen skal 
støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av 
støy i arealplanleggingen, T-1442, legges til grunn.  

 
7.3  Utomhusplaner: Utearealene skal være ferdig opparbeidet på den enkelte tomt iht. 

godkjent utomhusplan før ferdigattest (evt. brukstillatelse) gis. 
 

7.4 Lekeplass: Regulert lekeplass skal være ferdig opparbeidet før ferdigattest (evt. 
brukstillatelse) gis til første bolig innen planen. 
 

7.5 Renovasjon: Plassering av containere eller avfallsbeholdere skal angis på detaljert 
utomhusplan. 
 

7.6 Adkomst til skogbruksarealer: For adkomst til skogbruksarealer på gnr.19 bnr.9 
gjelder utstedt vegrett over gnr. boligfeltet på gnr.19 bnr.17 og naboeiendommen 
gnr.19 bnr.34. Adkomst til skogbruksarealer skal søkes sikret både i anleggsfasen og 
etter at området er ferdig utbygd.


