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Reguleringsbestemmelser i tilknytning til 

Detaljregulering for gbnr. 175/456  

«Fjellfoten Vest B12» 

PLAN-ID: 023617063 

 

• Planen er datert:   14.05.2018 

• Bestemmelsene er datert: 14.05.2018 

• Vedtatt av kommunestyret: xx.xx.2018 
 
1 GENERELT, REGULERINGSFORMÅL 
 
1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på planen 

 
1.2 Innenfor reguleringsgrensen er det regulert områder for følgende formål: 

 
             BEBYGGELSE OG ANLEGG, PBL § 12-5 NR. 1  

• Boligbebyggelse- konsentrert småhusbebyggelse, BKS1 (1112)  

• Boligbebyggelse- konsentrert småhusbebyggelse, BKS2 (1112)  

• Boligbebyggelse- konsentrert småhusbebyggelse, BKS3(1112)  

• Energianlegg, BE (1510) 

• Renovasjonsanlegg, f_BRE (1550) 

• Lekeplass, BLK (1610) 
 
            SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, PBL § 12-6  

• Kjøreveg, f_SKV (2011) 

• Kjøreveg, o_SKV1-2 (2011) 

• Annen veggrunn tekniske anlegg, SVT (2018) 

• Parkeringsplasser f_SPP1-2 (2082) 
       
           HENYSNSSONER, PBL § 12-5 NR. 2 

• Faresone høyspenningsanlegg (H370) 
 
1.3 Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredede kulturminner som 

tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekningen det berører kulturminnene 
eller deres sikringssoner på fem meter. De som utfører arbeidet i marken, skal straks melde 
fra om funn til fylkeskommunens kulturavdeling, jf. Lov om kulturminner §8, annet ledd. 
 

 
2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
2.1 Teknisk infrastruktur 

Utbygging kan ikke finne sted før tekniske anlegg som er nødvendig for utbygging av 
området er etablert. Dette gjelder anlegg for elektrisitet, renovasjon, veganlegg, trekkerør for 
fiber, veglys, vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg (spillvann) og anlegg for 
overvannshåndtering inkludert flomveier. Teknisk infrastruktur kan utbygges etappevis hvis 
området utvikles i flere byggetrinn. Overvann skal håndteres lokalt, og tiltak skal ikke gi økt 
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avrenning og belastning på det kommunale overvannsnettet sammenlignet med dagens 
situasjon. Tekniske planer skal komme til uttalelse hos kommunen før byggetillatelse 
foreligger. VA- anlegg skal utformes iht. gjeldene VA-norm.  
 
Atkomst 
Kjøreveg f_SKV skal være ferdig opparbeidet med 4,5 meter asfaltert kjørebane, 0,25 meter 
vegskulder på hver side, 1 meter grøfteareal, samt veglys, før det gis brukstillatelse for 
boliger innenfor BKS1 og BKS2.  
 

2.2 Parkering 
Parkeringsplassen f_SPP1 skal være ferdig opparbeidet før det kan gis brukstillatelse for 
boliger innenfor BKS3. 
f_SPP2 skal være ferdig opparbeidet før det kan gi brukstillatelse for boliger innenfor BKS2. 
 

2.3 Leke- og uteoppholdsarealer 
Felles lekeplass, grøntområder og uteoppholdsarealer skal være ferdig opparbeidet før det 
kan gis brukstillatelse for boligbebyggelsen innenfor planområdet. Dersom brukstillatelse 
tildeles i vinterhalvåret, utsettes kravet om ferdigstillelse til påfølgende vår/sommer for 
sesongavhengige arbeider. Felles lekeplass skal møbleres med huske, sandkasse, sklie/ 
klatrestativ.  

 
3 FELLESBESTEMMELSER 
 
3.1 Ifm. med byggesøknad skal det legges ved en situasjonsplan som skal fastlegge følgende: 

• inndeling i tomteparseller ved eventuell seksjonering/oppdeling 

• bebyggelsens plassering og høyder 

• adkomstforhold med tilhørende frisikt  

• areal for garasje/carport, øvrig parkering og boder  

• terrengmessig behandling med høydeangivelser, inntegning av eventuelle fyllinger, 
skjæringer, støttemurer etc. 

• gjerder, skjermvegger, hekker/beplantning 

• utforming av uteoppholdsareal og lekeplasser 

• areal for snøopplag 

• overvannshåndtering.  
 
3.2 Innenfor BKS1 kan det opparbeides infiltrasjonsmagasiner og øvrige anlegg for håndtering 

av overvann. Tiltakene skal avklares ved behandling av tekniske planer jfr. pkt. 2.1, vises i 
situasjonsplan og fremstå som en integrert del av de arealene de blir en del av. 

 
3.3 Støy 

For både utendørs og innendørs støynivå gjelder Miljøverndepartementets “Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging” (T-1442/2016), eller senere vedtatte 
forskrifter/retningslinjer som erstatter disse. 

 
4 BEBYGGELSE OG ANLEGG, PBL. § 12-5 NR. 1 
 
4.1 Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse 

I område BKS1 kan det oppføres konsentrert boligbebyggelse i form av småhus 
sammenbygd i rekker/kjedede boliger. I områdene BKS2-3 tillates seksmannsboliger. I 
tilknytning til seksmannboligene tillates det oppføring av en ekstra bod, maks 7m2, per 
boenhet. Bodene kan oppføres innenfor område BKS1-3.  
 

4.2 Bebyggelsen skal ha god form, terrengtilpasning og materialbehandling, og harmonere med 
bygninger i samme område. Kravet gjelder også carport/garasjer. 
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4.3 Tillatt bebygd areal skal ikke overstige  

• BKS1 %BYA= 45% 

• BKS2 %BYA= 60% 

• BKS3 %BYA= 60% 
 
For BKS1 inkluderes garasje/carport og parkering i utnyttelsesgraden (jfr. Veileder T 1459: 
«Grad av utnytting»).  
For BKS2 og BKS3 er det regulert egne arealer for parkering, og parkering inngår dermed 
ikke i utnyttelsesgraden. 
 

4.4 Bebyggelse skal oppføres med pulttak. Innenfor område BKS1-3 er maksimalt tillatt 
gesimshøyde 8 og maksimalt tillatt mønehøyde 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng.  
 

4.5 Universell utforming skal være i henhold til de krav som stilles i TEK17. Minimum 30% av 
leke- og felles uteoppholdsareal skal opparbeides etter prinsippet om universell utforming. 
 

4.6 Parkering 
1-3 roms leiligheter skal ha minimum 1,4 parkeringsplasser pr. boenhet. Minimumskrav for 4 
rom eller flere, er 2 parkeringsplasser pr. boenhet. I boenheter med 4 rom eller flere skal 
minst én av parkeringsplassene per boenhet være i carport/garasje. Ved oppføring av 10 
plasser eller mer skal minimum 5% av plassene være reservert bevegelseshemmede. HC-
parkeringer skal være minimum 4,5* 6 meter. Dersom HC parkering ligger inntil 
fortau/gangareal kan gangarealet brukes til manøvreringsareal.  
Bakkeparkering og frittstående boder kan oppføres utenfor regulerte byggegrenser. 
Parkering og boder kan ikke plasseres nærmere enn 1 meter fra formålsgrense.  
 

4.7 Det skal opparbeides min. 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Arealet skal avsettes ved 
bolig eller i felles sykkelparkering ved parkeringsplass. 
 

4.8 Energianlegg (nettstasjon)  
Innenfor området kan det plasseres nettstasjon. 
 

4.9 Renovasjonsanlegg 
Innenfor området skal det plasseres renovasjonsanlegg for bebyggelse i planområdet. 
Renovasjonsanlegget er markert f_BRE. Området er felles for boligene innenfor 
planområdet.  

 
4.10 Lekeplass 

Lekeplassen er felles for alle boligene innenfor planområdet. Lekeplassen skal sikres mot 
støy, trafikk og annen helsefare. I den grad det ikke kommer i konflikt med opparbeidelse av 
lekeplassen, er det ønskelig å ta vare på noe av eksisterende vegetasjon. Det skal 
opparbeides noe plenareal som egner seg for ballspill. 
 

 
5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, PBL § 12-5 NR. 2 
 
5.1 Kjøreveg f_SKV er felles for boligene innenfor felt BKS1-2 og skal være adkomst til disse. 

 
5.2 Parkengsplass f_SSP1 er felles parkering for BKS3.  

Parkengsplass f_SSP2 er felles parkering for BKS2. 
 

6 FARESONE, HØYSPENNINGSANELGG (H370) 
 
Innenfor faresonen tillates det ikke bebyggelse ut over ny nettstasjon. 


