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§ 1 Arealformål 
 
Regulert område ligger innenfor reguleringsgrensen som er vist på plankartet. 

Området reguleres til følgende formål: 

 

1. Bebyggelse og anlegg – PBL § 12-5, ledd 1    

 Boligbebyggelse-  -Frittliggende småhusbebyggelse  

   

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – PBL § 12-5, ledd 2  

Veg 

 

3. Hensynssone – PBL § 12-6 

     Sikringssone- frisikt 
 

§ 2 Fellesbestemmelser 

 
1. Støytiltak 

Støyforhold for boliger i området skal ligge innenfor kravene i rundskriv T-1442/12.   

 

2. Kulturminner 

Dersom det dukker opp kulturminner i forbindelse med byggearbeider skal alt arbeid stanses og 

kulturmyndighetene varsles, jf. Kulturminneloven. 

 

3. Universell utforming 

Veger, bebyggelse og tilhørende utearealer skal så langt det er mulig utformes etter prinsippene om 

universell utforming. 

§ 3 Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5,nr.1) 

§ 3.1 Bebyggelse og anlegg- Boliger 

1. Formål- B1- Område for frittliggende småhusbebyggelse 

Området kan bebygges med 1stk enebolig med hovedetasje og loft.  

 

2. Byggehøyde 

Gesimshøyde må ikke overstige 3,5m over gjennomsnittlig planert terrengnivå. Mønehøyden må ikke 

overstige 7,5m over gjennomsnittlig planert terrengnivå. 

 

3. Takform og takvinkel 



 

 

Takvinkelen på boligen  skal være 30-45 grader. Det skal benyttes saltak. 

 

4. Utnyttingsgrad 

Tillatt utnyttingsgrad for området settes til 30% BYA. 

 

5. Biloppstilling 

Boligen skal ha 3 stk biloppstillingsplasser inklusive garasje på egen grunn. Garasje eller carport kan 

bygges frittstående eller sammen med boligen. Garasje tillates plassert 1 meter fra nabogrense dersom 

den er frittstående. Plasseres garasje slik at utkjøring foregår parallelt med veg skal minimum avstand 

være 2 m fra regulert veggrunn.  Dersom garasjen plasseres med utkjøring rett inn mot veg skal 

avstanden fra regulert vei være 6 meter. Plassering av garasje og biloppstillingsplass skal være vist på 

situasjonsplan som følger byggemeldingen for bolighuset, selv om garasje ikke skal oppføres samtidig 

med boligen. 

 

6. Byggegrense 

Bygninger skal ikke plasseres nærmere nabogrense og veg enn det byggegrensa tilsier. Byggegrenser 

mot vei er vist på plankartet, 15 meter fra senterlinje fylkesvei.  Mot felles vei i vest er byggegrense 

på 4 m. 

 

§ 4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr.2) 

§ 4.1 Vei 

1. Formål 

Område  F_V1 skal nyttes til kjøreveg for regulert bolig, samt boliger nord for planområdet. (192/ 82, 

44, 65, 63, 64 og 54.) Veien er regulert frem til reguleringsgrense for reguleringsplan Viksenga med 

gang/ sykkelvei. Innkjøring til parsellen er regulert inn slik pilen i plankartet viser 

 

§ 5. Hensynssoner(PBL § 12-6 nr.5) 

§ 5.1 Sikringssone- frisikt 

Frisiktsoner er vist med skravur og mål på reguleringsplanen.  

I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. Bygg, 

anlegg eller vegetasjon som kan hindre sikten er ikke tillatt. 
 

BESTEMMELSER OM REKKEFØLGE, ENDRING, PLANKRAV OL. 

§ 6. Rekkefølgebestemmelser 

1. Eksisterende uthus- 2 stk. 

De to eksisterende små uthus i syd-vest som er bygd utenfor byggegrense skal rives før ny 

reguleringsplan vedtas. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


