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§ 1 GENERELT 
 

1.1 PLANGRENSE 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området som er vist med plangrense på 
plankartet i målestokk 1:1000 i A0, datert 23.08.2016. 
 

1.2 REGULERINGSFORMÅL 
Området er regulert for følgende formål, jfr. PBLs § 12-5: 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5, pkt. 1) 

- Boligbebyggelse 

- Undervisning 

- Forsamlingslokale 

- Idrettsanlegg 

- Uteoppholdsareal  

- Lekeplass 

 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5, pkt. 2) 

- Veg 

- Kjøreveg 

- Fortau 

- Gang-/sykkelveg 

- Anne veggrunn – grøntareal 

- Holdeplass/plattform  

- Parkeringsplasser 

 
GRØNNSTRUKTUR (§ 12-5, pkt. 3) 

- Vegetasjonsskjerm 

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

- Jordbruk 

- Friluftsformål  

 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (§ 12-5, pkt. 6) 

- Friluftsområde 

 

 

§2 FELLESBESTEMMELSER 



 

2.1 FORHOLD TIL EKSISTERENDE/GJELDENDE REGULERINGSPLANER 
Tidligere reguleringsplaner erstattes av denne plan innenfor gjeldende planområde.  
 

2.2 BYGGEGRENSER 
Byggegrenser fremgår av plankartet. Der det ikke er inntegnet byggegrenser gjelder veglovens 
generelle byggegrenser. 
 

2.3 REGULERINGSBESTEMMELSENES GYLDIGHET 
Disse bestemmelser kommer i tillegg til plan- og bygningsloven. 
 

- Endringer og/eller avvik fra plankart og bestemmelser kan først godkjennes etter en 
reguleringsendring. Leksvik kommune kan i medhold av plan- og bygningsloven kapittel 
19 gi dispensasjon fra godkjent detaljregulering med bestemmelser. 

- Etter at denne reguleringsplan er vedtatt, kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som 
er i strid med planen og bestemmelsene. 

 

2.4 ADKOMST 
- Det skal på egen grunn avsettes tilstrekkelig areal for adkomst og parkering.  

 

2.5 BEPLANTNING/VEGETASJON 
- Ubebygde områder skal gis en tiltalende form og behandling. Eksisterende vegetasjon 

bør søkes bevart i størst mulig utstrekning. 
- Byggeplanarbeidet må sikre god etablering av ny vegetasjon slik at det raskt dannes en 

ny grønnstruktur langs sjøen og vegen. 
- Ved byggemelding skal det legges ved en situasjonsplan i målestokk 1:200 som viser 

plassering av trær, busker og grasareal. Plassering og artsvalg skal bestemmes i samråd 
med Leksvik kommune. 

- Vegetasjon som vokser inn over grensen til offentlig veg- og tilhørende sideareal, kan 
kreves fjernet. 

 

2.6 STØY 
- Miljøverndepartementets «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2012)» legges til grunn for begrensning av støy i anleggsfasen. 
- Lydnivå skal tilfredsstille NS 8175 klasse C innendørs og på utendørs oppholdsarealer. 

 

2.7 UNIVERSELL UTFORMING 
- Ved nybygging og ombygging skal det legges til rette for universell utforming av 

utearealer og byggverk (eksempelvis kollektivholdeplasser og øvrige gangarealer). 
Utformingen skal være i samsvar med anbefalte løsninger i de til enhver tid gjeldende 
rundskriv, veiledninger og forskrifter. Det vises bl.a. til TEK kap. 8 og 12. 

 

2.8 VARSLINGSPLIKT ETTER LOV OM KULTURMINNER 
- 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). Kulturvernmyndighet skal kontaktes. 

 

2.9 ENERGIBRUK 
- Nye bygg og anlegg skal planlegges for lavt energibehov. 

 

 

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

3.1 GENERELT 
- Ved byggemelding skal kommunen se til at bebyggelse og anlegg får en god estetisk 

kvalitet.  



- Angitte gesims- og mønehøyder måles i samsvar med teknisk forskrift §§3-9, 3-10 og 4-2. 
- Byggetiltak kan ikke skje uten dispensasjon/tillatelse fra Leksvik kommune.  

 

3.2 BOLIGBEBYGGELSE 1110 
- Området B1 og B2 reguleres til boligtomter for bygging av nye eneboliger. 
- Område B3, B4 og B5 omfatter eksisterende boligtomter. 
- For nye boliger er utnyttingsgrad 35% bebygd areal (BYA). 
- Nye bygninger skal plasseres innenfor byggegrense som vist på plankart. Garasjer med 

innkjøring parallelt med tilstøtende veg kan plasseres inntil 2 m fra vegen. 
- Nybygg skal utformes og plasseres slik at det skapes gode uterom. Ved behandling av 

byggemelding skal det legges vekt på at bygningen har god form og materialbruk. 
- Boligene skal oppføres med gesimshøyde maks. 6,0 m og mønehøyde maks. 8,5 m over 

gjennomsnittlig planert terreng.  
- Sokkelløsning kan benyttes der dette er naturlig for å redusere oppfylling av terreng. 

Sokkeletasje kan benyttes til utleie etter søknad. 
- Garasje/bod skal ha maks gesimshøyde 4,0 m og mønehøyde 5,5 m over gjennomsnittlig 

planert terreng. Bygning skal utformes slik at det samsvarer med bolig i utforming og 
materialbruk. 

- Det skal være opparbeidet parkeringsareal med min. 1,5 parkeringsplass pr. boenhet på 
egen grunn eller sammen med naboeiendommer innen rimelig nærhet. 

 

3.3 UNDERVISNING 1162 
- I forbindelse med byggesøknad skal det forelegges plan som viser internt vegnett, 

parkeringsplasser, lokalisering, vegetasjon, framtidige utvidelsesmuligheter samt 
bygningers form, materialbruk og innbyrdes forhold. 

- Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense som vist på plankart. 
- Maks. BYA skal ikke overstige 50%. 
 

3.4 FORSAMLINGSLOKALE 1165 
- Området skal benyttes til flerbrukshall/idrettshall. 
- I forbindelse med byggesøknad skal det forelegges plan som viser internt vegnett, 

parkeringsplasser, lokalisering, vegetasjon, framtidige utvidelsesmuligheter samt 
bygningers form, materialbruk og innbyrdes forhold. 

- Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense som vist på plankart. 
- Maks BYA er 60 %. 
- Mot nordvest etableres veg innenfor området som skal være forbindelse mellom 

skole/hall og idrettsanlegget på Trøa. Denne vegen kan benyttes som midlertidig 
adkomst til boligområde B1 og B2 fram til V2 er opparbeidet i henhold til plan. 

 

3.5 IDRETTSANLEGG 1400 
- Området skal benyttes til idrettsanlegg, med fotballbaner og friidrettsanlegg. Bygninger 

og anlegg i forbindelse med dette tillates oppført innenfor området. 
 

3.6 UTEOPPHOLDSAREAL 1600 
- Områdene skal være tilgjengelige for beboere i området. 
- Det tillates ikke oppført bygninger innenfor uteoppholdsarealene. 
- Eksisterende vegetasjon skal beholdes i størst mulig grad. 

 

3.7 LEKEPLASS (L) 1610  
- Lekeplassen skal være til allmenn bruk for eiendommene innenfor planområdet og for 

øvrige beboere i nærliggende boligområder.  
 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

4.1 GENERELT 



FORURENSEDE MASSER 

- Forurensede masser skal deponeres på godkjent måte. 
 
EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR UNDER BAKKEN 

- Det må tas hensyn til infrastruktur under bakken. Det skal lages en samlet plan for 
eventuell omlegging, eller beskyttelse av ledninger og kabler i grunnen innenfor 
anleggsområdet.  

 

4.2 VEG 2010 
- Område o_V1 er bilveg/gang-/sykkelveg mellom hallen og klubbhus/parkering ved 

idrettsanlegget. Vegen benyttes som adkomst til demning nord for planområdet og som 
midlertidig adkomst til B1 og B2. 

- V2 skal benyttes som adkomstveg for boligområdene B1 og B2 i Vinnahaugen. 
- Øvrige veger innenfor formålet er private adkomstveger. 

 

4.3 KJØREVEG 2011 
- Vegene er offentlige veger som benyttes som adkomst til de ulike områdene i planen. 
- Veg o_KV1 er Hallvegen som er adkomst til hallen og skolen. 
- Veg o_KV2 er Karetvegen. Denne benyttes som adkomst til bolig B3, boligområdene B1 

og B2 (via V2), boligområde B5 i øst (via o_KV4) og bebyggelse utenfor planområdet. 
- Veg o_KV3 skal benyttes som adkomstveg til idrettsanlegg. Vegen benyttes også ved 

transport til underetasjen og baksiden av hallen. Fram til V2 er opparbeidet i henhold til 
plan kan vegen benyttes som adkomst til B1 og B2, sammen med o_V1 og gang-/sykkel-
veg. 

- Veg o_KV4 er adkomstveg for boligområde B5. 
 

4.2 FORTAU 
- Formålet gjelder fortau langs Hallvegen fram til hall og skole. 

 

 GANG-/SYKKELVEG 2015 
- Formålet gjelder offentlige gang-/sykkelveger som knytter sammen de ulike funksjonene 

i området og sikrer trygg adkomst for myke trafikanter til og fra omkringliggende 
områder. 

- For eiendommene gnr/bnr 75/143 (utenfor plangrense i nord-vest) og 75/64 tillates 
gang-/sykkelveger benyttes som adkomstveg til eiendommene. 

- Gang-/sykkelveg øst for hall og skole tillates benyttet som adkomst til boligområdene B1 
og B2 fram til ny adkomst V2 blir opparbeidet i henhold til reguleringsplan. 

 

4.3 PARKERINGSPLASSER (o-P) 2082 
- Området omfatter parkeringsplasser for biler i forbindelse med bruk av idrettsanlegg, 

hall, svømmebasseng, skole osv. 
 

 

§ 5 GRØNNSTRUKTUR 
 

5.1 Vegetasjonsskjerm 3060 
- Området omfatter areal ned mot Innerelva. 
- Vegetasjon mot elva skal bevares. Dette vegetasjonsbeltet skal motvirke avrenning og gi 

levested for planter og dyr. Samtidig stabiliserer vegetasjonen elveskråningene. 
 

 

§ 6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL  
 

6.1 JORDBRUK 5111 



- Området skal benyttes til tradisjonell landbruksvirksomhet. 
 

6.2 FRILUFTSFORMÅL 5130 
- Området omfatter areal i skråningene omkring stadionanlegget på Trøa.  
- Det tillates ikke oppført bygninger eller andre anlegg i området. 

 

 

§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE  

7.1 FRILUFTSOMRÅDE 6700 
- Området omfatter deler av Innerelva som ligger på eiendommer som berøres av 

reguleringsplanen. 
 

 

§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

8.1 - Uteområder i forbindelse med flerbrukshall (forsamlingslokale) skal være opparbeidet i 
henhold til utomhusplan for nye bygninger tas i bruk. 

- Nye gang-/sykkelveger og adkomstveger til idrettsanlegg på Trøa skal være opparbeidet 
før nye bygninger tas i bruk.  

 

 


