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NES KOMMUNE 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR FJUK 

Saksnr.  

Planen er datert 5.4.2018 

Bestemmelsene er datert  5.4.2018 

Vedtatt av formannskapet 1.gang  

Vedtatt av formannskapet 2. gang 

Vedtatt av kommunestyret 

 

§ 1 FORMÅL 

Bebyggelse og anlegg 

 Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-2) 

 Boligbebyggelse – Blokk (BBB) 

 Energianlegg (trafostasjoner) (f_BE) 

 Lekeplass (BLK1-5) 

 Kombinert formål – konsentrert småhusbebyggelse/tjenesteyting (barnehage) (BKB) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjørevei (o_SKV og f_SKV) 

 Fortau (f_SF)  

 Gang-/sykkelvei (f_SGS) 

 Annen veggrunn – grøntareal (f_SVG)  

 Parkering (f_SPA1-3) 

Sikringssoner (frisikt)  

Faresoner (høyspenningskabler)  

 

§ 2 FELLES BESTEMMELSER  

2.1 Krav til dokumentasjon ved byggesøknad 

I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges utomhusplan i målestokk 1:500 
(1:200 der administrasjonen ser behov for dette), som viser hvordan den ubebygde delen av tomten 
skal opparbeides og utnyttes, og redegjøre for eksisterende og fremtidig terreng. Kartet skal angi 
eventuelle forstøtningsmurer, gjerder, areal for parkering, renovasjon, lek og opphold.  
 
Det skal vedlegges VA-plan som viser løsninger for spillvann, vannforsyning og overvannshåndtering. 
Søkes og godkjennes samtidig med boliger. Sammen med søknad om tiltak skal det leveres 
støyberegning. 
 

2.2 Teknisk infrastruktur 

Ledninger for strøm, telefon og lignende skal føres via jordkabel. Sår etter lednings- og kabelgrøfter 
som anlegges i grøntareal innenfor planområdet, skal beplantes eller tilsås. Høyspentledninger legges 
i jordkabler. 
Kommunaltekniske anlegg skal være godkjent av kommunen før ny bebyggelse tas i bruk.  
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2.3 Grenseverdier for støy 

Byggeområder skal i skjermes mot støy, slik at støynivået blir i samsvar med Miljøverndepartementet 
retningslinjer T-1442. Skjermingstiltakene skal utformes med hensyn til det estetiske miljø og skal 
tilpasses omgivelsene med hensyn til materialbruk, farge mv. 

2.4 Utformingskrav 

Det skal legges vekt på god terrengtilpasning. Atkomster regulert med atkomstpil tillates justert 

dersom det kan vises til en bedre helhetlig utforming. Bebyggelse, anlegg og utearealer skal gis en 

estetisk utforming som tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn, samt gi god fjernvirkning. Det tillates 

ikke gjerder over 1,3 meter.  

 

§ 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  

3.1 Stabilitetsundersøkelser 

Av hensyn til rasfare og visshet om at jernbanesporet ikke berøres, må stabilitetsundersøkelser 
foretas før igangsettingstillatelse kan gis. 

3.2 Støyskjerming 

Støyskjerm langs jernbanen kan opparbeides trinnvis. Ved søknad om brukstillatelse for boliger eller 
barnehagen skal det dokumenteres tilfredsstillende støyskjerming. 

3.3 Leke-/oppholdsarealer  

f_BLK1 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til første boenhet innenfor felt BKS1 
eller BBB.  
f_BLK2 skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse til siste boenhet innenfor felt BBB.  
Før det gis brukstillatelse til siste boenhet i det andre huset som bygges innenfor felt BKS1, skal en av 
lekeplassene f_BLK3, f_BLK4 og f_BLK5 være ferdig opparbeidet.  
Før det gis brukstillatelse til siste boenhet innenfor felt BKS1 skal alle lekeplassene f_BLK3, f_BLK4 og 
f_BLK5 være ferdig opparbeidet.  
For alle leke og uteoppholdsarealer gjelder at de kan ferdigstilles påfølgende vår, innen uke 20, 
dersom boliger ferdigstilles i vinterhalvåret.  

3.4 Tinglysning 

Allmennhetens rett til bruk av lekeplass f_BLK1 skal være tinglyst før det gis bruksrett til første bolig.  

3.5 Nedlegging av høyspentlinjer 

Når høyspentlinjene er lagt i bakken oppheves faresonene som følge av dagens luftstrekk.  

3.6 Infrastrukturtiltak  

Rundkjøringen og kjøreveg 8 regulert i reguleringsplan for Drognesjordet skal være bygget før 

kommunen kan gi igangsettingstillatelse for bygging av boliger og barnehage innenfor planområdet. 

 

Eksisterende kryss mellom Evangvegen og fv. 478 skal stenges før kommunen kan gi 

igangsettingstillatelse for bygging av boliger og barnehage.  

 



3 
 

 

§ 4 BOLIGBEBYGGELSE – KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE  

4.1 Utnyttelsesgrad 

Tillatt bebygd areal (%-BYA) på felt BKS1 og BKS2 skal ikke overstige 35 %. 

4.2 Byggehøyder 

Bebyggelsen på feltene BKS1 og BKS2 tillates oppført med maksimal møne-/gesimshøyde 9,8/6,6 
meter målt fra planert terreng ved hver sokkel/bunnplate. For husrekker som trapper med terrenget 
måles møne-/gesimshøyde fra planert terreng rundt hver trappende bygningsdel. Takopplett/arker 
som utgjør mindre enn 1/3 av takets lengde inngår ikke i beregning av møne-/gesimshøyde. 

4.3 Utforming 

Husene skal ha saltak. Takvinkel på boligene skal være mellom 26 og 35 grader.  

4.4 Parkeringskrav  

Det skal opparbeides 1,2 p-plasser pr. boenhet. Til hver boenhet skal det følge med én overbygget 
parkeringsplass. 5 % av parkeringsplassene skal avsettes for bevegelseshemmede. Det skal avsettes 2 
sykkelparkeringsplasser pr. boenhet.  
 
 

§ 5 BOLIGBEBYGGELSE – BLOKKBEBYGGELSE  

5.1 Utnyttelsesgrad  

Tillatt bebygd areal (%-BYA) på felt BBB skal ikke overstige 45 %. Parkeringskjelleren skal ikke 
medregnes.  

5.2 Byggehøyder 

Bebyggelsen tillates oppført med maksimal møne-/gesimshøyde inntil 13 meter over gjennomsnittlig 
planert terreng rundt blokken. Heis-/trappehus tillates høyere enn det.  

5.3 Utforming  

Blokkene skal ha flate tak.  

5.4 Parkeringskjelleren  

Parkeringskjelleren skal ligge under eller flukte med omkringliggende terreng. Dekket på p-kjelleren 
skal opparbeides slik at det innbyr til bruk og blir en integrert del av områdene rundt den.  

5.5 Parkeringskrav  

Det skal opparbeides 1,2 p-plasser pr. boenhet. Til hver boenhet skal det følge med én 
parkeringsplass i kjeller. 5 % av parkeringsplassene skal avsettes for bevegelseshemmede. Det skal 
avsettes 2 plasser for sykkelparkering pr. boenhet.  
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§ 6 RENOVASJONSANLEGG  

Det skal etableres delvis nedgravde renovasjonsbrønner.  

 

§ 7 LEKEPLASSER 

7.1 Utstyr og opparbeiding  

f_BLK1 skal opparbeide som kvartalslekeplass, og inneholde en balløkke.  
f_BLK2-4 skal opparbeides som nærlekeplasser.  
f_BLK5 skal opparbeides som kvartalslekeplass.  

7.2 Eierskap 

Alle lekeplasser og uteoppholdsarealer skal være felles for alle beboerne innenfor planområdet. 

f_BLK1 er i tillegg felles for beboere i feltet nord for planen (gnr/bnr 170/94).  

 

§ 8 BYGGEOMRÅDE - KOMBINERT FORMÅL 

8.1 Bestemmelser til boligformålet  

Utbyggingen skal skje i tråd med illustrasjonsplanen.  
For utnyttelsesgrad, byggehøyder og utforming gjelder bestemmelsene 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4.  
Garasjer og carporter skal gis en utforming tilpasset boligene. Maksimal mønehøyde for carporter og 
garasjer er 4,6 meter og gesimshøyde 2,7 meter, målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå. De kan 
plasseres inntil 1 meter fra nabogrense. 
 

8.2 Bestemmelser til barnehage  

Utbyggingen skal skje i tråd med illustrasjonsplanen.  
Tillatt bebygd areal (%-BYA) på skal ikke overstige 40 %. Det tillates inntil 30 parkeringsplasser til 
barnehagens ansatte/korttidsplasser for levering/henting.  
Hovedbygget tillates med maksimal maksimal møne-/gesimshøyde 8 meter over ferdig planert 
terreng. Mindre bygg/boder til leker, barnevogner m.m. tillates med maks møne-/gesimshøyde 4 
meter.  
 

 

§ 9 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

9.1 Kjøreveier  

Kjørevei f_SKV skal være felles for feltene BKS1, BBB og BKB.  
 
Gang-/sykkelvei f_SGS skal være felles for felt BKS2 og fremtidig fradelte tomter fra gnr/bnr 170/214, 
bortsett fra felt BKS1.  
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9.2 Parkering 

f_SPA1 er parkeringsplass for felt BBB.  
f_SPA2 og 3 er felles for felt BSK1  
 
Garasjer og carporter på feltene f_SPA2 og 3 skal gis en utforming tilpasset boligene. Maksimal 
mønehøyde for carporter og garasjer er 4,6 meter og gesimshøyde 2,7 meter, målt fra planert 
terrengs gjennomsnittsnivå. De kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense. 

§ 10 SIKRINGSSONE  

I frisiktsonen skal det være fri sikt 0,5 meter over kjørebanen. I frisiktsonen kan det stå nødvendige 
skiltstolper samt høystammende trær. 
 
 

§ 11 FARESONE 

I faresonen (byggeforbudsbelte under høyspentlinjene) tillates ikke noen form for bygningsmessig 

aktivitet eller høy beplantning.  

 


