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RISSA KOMMUNE 

PLANID 2015005 DETALJREGULERING FOR MELLOMVEIEN BOLIGOMRÅDE 

REGULERINGSBESTEMMELSER vedtatt av Rissa kommunestyre sak 43/17 

 

1 REGULERINGSFORMÅL 

 
1.1 Området er regulert til: 

 

§ 12-5 Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg  

 

- Boligbebyggelse:  Området er regulert til boligbebyggelse med høy utnyttelse. 

 

§ 12-5 Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

 

- Kjøreveg;  Det er innregulert kjøreveger inne i planområdet.  

 

§2 FELLESBESTEMMELSER 

 

2.1 Rekkefølgebestemmelser 

 

Felles lekeareal og miljøstasjon skal være opparbeidet og ferdigstilt før nye boliger i det aktuelle 

området tas i bruk.  

 

2.2 Estetikk 

 

Alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven skal, når det gjelder volumer, stilutrykk, 

materialbruk, farger og lignende utformes på en slik måte at byggetiltaket får en god arkitektonisk 

og estetisk utforming. Området skal samlet fremstå med et helhetlig preg, 

 

2.3 Parkering 

 

Det skal avsettes parkeringsareal iht. følgende: 

- 1 plass pr. boenhet for hovedenheten  

- 1 plass for utleieenhet. 

-  0,5 plass for rene hybler. 

 

2.4 Kulturminner 

 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor som 

viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sør-Trøndelag 

fylkeskommune omgående. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette formidles videre til dem 

som skal utføre arbeidet i marken. 



 

2.5 Støy 

 

For boliger og utendørs oppholdsarealer skal ekvivalent støynivå ikke overstige 

Miljøverndepartementets retningslinjer gitt i T-1442/2012. Plan for beskyttelse av omgivelsene mot 

støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal 

redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, 

universell utforming, renhold og støvdemping og støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal 

være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende 

miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt i Miljøverndepartementets 

retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2016, 

tilfredsstilles. 

 

2.6 Søknad om byggetillatelse 

 

Søknad om byggetillatelse skal suppleres med: 

- Situasjonsplan som viser plassering av bolig, ev. garasjer, parkeringsplasser og veger / avkjørsler, 

samt tilgang til leke- og parkområdet i nord. 

- Geoteknisk prosjektering av fundamentering 

- Sol- og skyggestudie 

- Planlagte tiltak ift. strømkabel gjennom området 

 

2.7 Renovasjonsanlegg 

 

Det skal etableres et felles miljøtorg i planområdet i henhold til retningslinjer gitt av Fosen 

Renovasjon. Plassering av miljøtorget skal være angitt på situasjonsplan, som følger søknad om 

byggetillatelse. Felles poststativ plasseres også her. 

 

 

2.8 Leke- og uteoppholdsareal 

 

Situasjonsplan, som følger søknad om byggetillatelse, skal vise total %MUA og internt lekeareal. 

Hvis lekearealet avtales plassert i tilknytning til eksisterende område for lek i nord, skal dette 

fremkomme av byggesøknad. Lekeplassen skal minimum sittebenk, sandkasse og huske 

 

§3 BOLIGBEBYGGELSE   
 

3.1 Bestemmelser felles for område BKS 

 

 Boligene innenfor område BKS skal oppføres konsentrert småhusbebyggelse, f.eks. 

flermannsbolig, rekke- eller kjedehus. Det tillates også oppføring av garasjer / carport og uteboder i 

tilknytning til bebyggelse, i tillegg til interne kjøreveger og felles miljøtorg. 

 Bebyggelsen skal ha saltak eller pulttaksform (>6° takvinkel) 

 Maksimal utnyttelsesgrad %BYA= 50% og området skal bebygges med minimum 6 og maksimalt 

22 boenheter. Parkeringsplasser og uteboder er inkludert i total BYA. 

 Innenfor området BKS skal det sikres tilgang til leke- og parkområdet i nord. 

 Byggehøyden er definert med utgangspunkt i at høyden måles fra gjennomsnittlig planert terreng 

rundt bygningen. 

I område BKS kan det oppføres bygninger i inntil 2 etasjer. 

Maks gesimshøyde / mønehøyde saltak:  6m / 9m 



Maks gesimshøyde (øverste gesims) pulttak: 9m 

 

§8 KJØREVEG 

 

 8.1 o_SKV er avsatt til kjøreveg. Det kan etableres maks 2 avkjørsler inn til planområdet og disse 

skal fremkomme av situasjonsplan som følger søknad om byggetillatelse. Frisiktsoner skal også 

anføres på situasjonsplan iht. Statens Vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming. 


