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AVGRENSNING 
 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket Rambøll og datert 
08.02.2018. 

 
INNENFOR REGULERINGSGRENSENE ER OMRÅDET REGULERT TIL FØLGENDE 
FORMÅL ETTER PLAN- OG BYGNINGLOVEN: 

 
§ 12-5 Formål 

 
1. Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse (B) 
Lekeplass (LEK) 
Gårdsplass (GP) 

 
2. Samferdselsanlegg og annen teknisk infrastruktur 

Kjøreveg (KV) 
Gangveg (G) 



FØLGENDE BESTEMMELSER GJELDER FOR REGULERINGSFORMÅLENE: 
 

§ 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

1.1 Områder for boligbebyggelse (B) 
 

Det skal utarbeides 2 sykkelparkeringer pr. boenhet. 
 

Det tillates bygd kjeller/sokkel der grunnforhold tilsier det. 
 

Boligene skal ha en harmoni i forhold til form, fasader og materialbruk. 

Takvinkel skal være mellom 22,5 og 38 grader. 

Innenfor området er det tillat oppført konsentrert småhusbebyggelse. 

Utnyttelsen i området skal maksimalt være 35 % BYA. 

Bygningenes hoveddel skal innenfor området ha innbyrdes lik takform. 

Gesimshøyde skal ikke overstige 7 meter. 

1.2 Lekeplass (LEK) 
 

Området markert f_LEK skal være felles lekeplass for boligene. 
 

1.3 Gårdsplass (GP) 
 

Området markert f_GP skal være felles gårdsplass for boligbebyggelsen. Parkering til bolig skal skje 

på angitte plasser innenfor f_GP, minimum 1,0 biloppstillingsplasser pr. boenhet mindre enn 50 m2 og 

1,4 biloppstillingsplasser pr. boenhet større enn 50 m2. Minimum 10% av parkeringsplassene skal 

være reservert for forflytningshemmede. 
 

§ 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

2.1 Kjøreveg (KV) 
 

Vegene merket o_KV skal benyttes som atkomstveger til boligene innenfor planområdet. 
 

2.2 Gangveg (G) 
 

Området markert f_G skal være felles gangveg fra gårdsplass til lekeplass. 
 

§ 3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER . 
 

3.1 Geoteknisk prosjektering skal være ferdig før igangsettingstillatelse gis. Av 
prosjekteringsrapporten skal det fremgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle 
arbeider i byggeperioden. 

 
3.2 Utslippstillatelse for spillvann må være gitt før igangsettingstillatelse gis. 



§ 4 GENERELLE BESTEMMELSER 
 

4.1 Oljeskift, hjulskift og fylling av drivstoff i forbindelse med anleggsvirksomhet skal ikke foregå 
innenfor planområdet. 

 
4.2 Dersom det støtes på et mulig fredet kulturminner under arbeidet, skal arbeidet stanses og 
kulturminnemyndighet varsles. 

 
4.3 Der byggegrensen er mindre enn 4,0 meter, og det etableres bebyggelse nærmere hverandre enn 
8,0 meter, kreves det brannvegg på tilstøtende vegger på bolighus. 

 
4.4 Det tillates maksimalt 14 boenheter i planområdet. Minimum 50 % av nye boenheter skal være 
tilgjengelige boenheter med livsløpsstandard. 

4.5 Det skal opparbeides minimum 35 m2 uteoppholdsareal per boenhet. 
 

4.6 Det skal opparbeides lekeplass på minimum 150 m2. 
 

4.7 Det skal opparbeides et gjerde langs Lynghaugveien og Myrveien der langsgående parkering 
etableres. 
 
4.8  Universell utforming: For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i 
byggeteknisk forskrift (TEK). 
 
4.9 Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging 
T-1442 skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. 
 
4.10 Bygninger for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for 
egnet tiltak i byggegrunn som kan aktiviseres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. 
Nødvendige sikringstiltak mot radongass skal være dokumentert ved byggesøknad. 
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