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REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

Plannavn:  Bygdeveien 39-41 og 43 

Plannr.: 19112018001 

Vedtatt:  

 

 1 Formål og utnyttingsgrad  

Planområdet er regulert til:  

 

• Boligbebyggelse (B) 

• Uteoppholdsareal (BUT) 

• Lekeplass (lekeplass) 

• Kjøreveg (o_Kjøreveg) 

• Gang-/ sykkelveg (Gang/sykkelveg) 

• Gangveg/ gangareal (Gangveg) 

• Parkeringsplasser (P) 

• Grønnstruktur (Grønnstruktur) 

 

Grad av utnytting: 

Innenfor formålet boligbebyggelse(B) tillates maks BYA på 100%  

 

 2 Utforming og estetikk 

(pbl § 12-7 nr.1) 

Boligbebyggelse B1 

2.1 Bygget skal tilpasses de stedlige terrengforhold og eksisterende bebyggelse. 

2.2 Bygget skal ha 3 etasjer og flatt tak. Gesimshøyde skal ikke overstige kote 25,2. 

2.3 Byggets utforming skal tilfredstille kravene til universell utforming i hht. TEK 10. 

2.4 Bygget tilpasses materialbruk til eksisterende bebyggelse. 

2.5 Oppbygg på tak for heishus på ca 10 m2 maks 1 m over gesimshøyde.  

 

Boligbebyggelse B2 

2.6 Bygget skal tilpasses de stedlige terrengforhold og eksisterende bebyggelse. 

2.7 Bygget tilpasses eksisterende bebyggelse i høyde, volum og utforming. 

 

3 Funksjon og kvalitetskrav 

(pbl § 12-7 nr.4) 

3.1 Ved søknad om tiltak skal det vedlegges utomhusplan.  

Denne skal gjøre rede for hvordan hensyn til barn og unge samt universell utforming er ivaretatt.  

3.2 Det etableres leke- og uteoppholdsareal på minimum 400 m2 på tomten. Dette kan fordeles på nord-, vest 

og østsiden av bygget. 

3.3 Nødvendig sikring med gjerde skal etableres slik at ulykker/konflikter mellom uteareal/lekeareal og trafikk 

på Bygdeveien unngås. 
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4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

(pbl § 12-7 nr.7) 

4.1 Det etableres 15 p-plasser på eiendommen 56/105 og 56/19, hvorav 1 er tilpasset bevegelseshemmede. I 

tillegg etableres det 3 parkeringsplasser på eiendom 56/155.  

4.2 Det etableres innvendige sykkelplasser i B1. 

4.3 Det etableres gang-/ sykkelveg mellom tomten og Bygdeveien. Denne planlegges med en nivåforskjell mot 

kjøreveg som avgrensning. 

4.4 For alle VA-anlegg skal det foreligge VA-plan godkjent av kommunens VA-avdeling, før 

igangsettingstillatelse for tiltaket blir gitt.  Planen skal sikre en helhetlig løsning av vannforsyning, 

spillvann- og overvannshåndtering, samt sikre tilstrekkelig brannvannsuttak.  All prosjektering, utførelse og 

dokumentasjon av VA-anlegg skal skje i hht. kommunens VA-norm, jf. pbl §18-1. 

. 

 

 5 Grønnstruktur 

(pbl § 12-7 nr.5) 

5.1  Områder som blir berørt av utbygging og ikke inngår i bebygd areal, skal reetableres som grøntområde eller 

opparbeides. 

 

 6 Rekkefølgebestemmelser 

(pbl § 12-7 nr.10) 

Følgende tiltak må være utført før boligene tas i bruk: 

6.1 Ferdigstilling av lekeareal  

6.2 Ferdigstilling av gang-/ sykkelveg langs tomten mot Bygdeveien. 

 

 7 Krav om undersøkelser 

(pbl § 12-7 nr.12) 

7.1 Planområdet består av hav- og fjordavsetninger. Dersom det skal gjøres arbeid i grunnen stilles det derfor 

krav om en geoteknisk grunnundersøkelser i området før det gis byggetillatelse.  

 


