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BEBYGGELSESPLAN  FOR  DEL  AV  BLOMHØY
EIENDOMMEN  GNR.  192  BNR.  9  I  HOLE  KOMMUNE  

REGULERINGSBESTEMMELSER  

Planen  er  vedtatt  av  plan-  og  miljøstyret,  sak  043/04   den  21.  juni  2004.  

Reguleringsbestemmelsene  gjelder  for  planområdet.  

§1.  GENERELLE  BESTEMMELSER  

1.1  Det  regulerte  området  er  på  planen  vist  med  reguleringsgrense.  

1.2  Området  reguleres  til  følgende  formål:  

Byggeområde.    PBL  §  25,  1.  ledd  nr.  1.  
Frittliggende  småhusbebyggelse  (111)  

Spesialområde.   PBL  §  25,  1.  ledd  nr.  6.  
Felles  avkjørsel  (710)  

§2  FELLES  BESTEMMELSER  

2.1   Plankrav  
Det  kan  gis  tillatelse  til  tiltak  i  h.h.  til  denne  planen.  Sammen  med  byggesøknad  skal  det  foreligge  
situasjonsplan  med  plassering  av  valgt  bygg,  samt  utenomhusplan  for  utnyttelse  av  ubebygget   del  av  
tomt.  Planen  skal  være  i  målestokk  1:500.  

2.2  Fredede  kulturminner  
Dersom  det  dukker  opp  automatisk  fredede  kulturminner  i  forbindelse  med  byggearbeider,  skal  alt  
arbeide  stanses.  Kulturmyndigheten   ved  Buskerud  Fylkeskommune,  Utviklingsavdelingen  skal  da  
varsles.  

2.3  Rekkefølgebestemmelser  knyttet  til  trafikkstøy.  
Kravet  til  lydnivå  på  uteoppholdsplass  ivaretas  ved  å  anlegge  denne  på  nordvestsida  av  huset.   Dersom  
utesitteplassen  skal  ligge  på  sydsida,  bør  det  settes  opp  en  lokal  skjerm  mot  vegen.  
Ballkonger/verandaer  i  2.  etg.  mot  vegen  bør  ha  tett  rekkverk  med  tilstrekkelig  høyde  for  sittende  
person,  1,6  m.  



Boligen  skal  ha  tilfredsstillende  støyforhold  i  hht.  gjeldende  grenseverdier  i  rundskriv  T-8/79.  

Nødvendige  støytiltak  knyttet  til  utesitteplass  skal  være  gjennomført  før  boligen  kan  tas  i  bruk.   (Jfr.  
”Støyberegninger  Borgeng”  ved  Interconsult,  datert  26.03.04.)  

BYGGEOMRÅDE   (100)  

§3.  B2-  Område  for  frittliggende  småhusbebyggelse  (111)  

Området  kan  bebygges  med  1stk  enebolig  med  hovedetasje  og  loft.  Gesimshøyde  må  ikke  overstige  
3,5m  over  høyeste  planerte  terrengnivå.  Mønehøyden  må  ikke  overstige  7,5m  over  høyeste  planerte  
terrengnivå.  
Takvinkelen  på  boligen   skal  være  30-45  grader.  Det  skal  benyttes  saltak.  Estetikk  dokumenteres  i  
forbindelse  med  byggesøknad.  Tillatt  utnyttelsegrad  for  området  settes  til   25%  BYA.  

§4.  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.  

FELLESOMRÅDE  (700)    

§5.  FELLES  AVKJØRSEL  (710)  

Veien  innenfor  reguleringsplanen  er  adkomst  for  den  regulerte  parsell,  samt  for  eiendommene  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.  
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