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1 PLANENS AVGRENSING 

Det regulerte planområdet er på kartet vist med reguleringsgrense. 

2 REGULERINGSFORMÅL, JFR. PLAN OG BYGNINGSLOVEN §§ 12-5. 

§ 12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse -B1-2 (Rp 1110) 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse -BF (Rp 1111) 
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse - BK (Rp 1112) 
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse – BB (Rp 1113) 
Energianlegg – E (Rp1510) 
Renovasjonsanlegg – R (Rp1550) 
Lekeplass – L (Rp1610) 

§ 12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg - V1-4 (Rp 2010) 
Fortau – F1-2 (Rp 2012) 
Annen veggrunn – grøntareal - AVG1-5 (Rp 2019) 
Annen veggrunn – tekniske anlegg – AVT (Rp 2018) 
Parkeringsplasser – P1-2 (Rp 2082) 

§ 12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur 
Vegetasjonsskjerm – GV1-2 (Rp 3060) 
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3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl § 12-7, nr. 10) 

a) Hovedatkomst, renovasjonsanlegg og teknisk infrastruktur skal være etablert før 
det gis brukstillatelse for boliger innen planområdet.  

b) Boligene innen BB skal ha tilgang til en ferdig opparbeidet lekeplass (L) før det gis 
brukstillatelse for bebyggelse innen planområdet. 

c) Beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider innen lekeplassen (L) som er 
årstidsavhengig skal være gjennomført senest første vekstsesong etter at 
boligene er tatt i bruk. 

4 FELLESBESTEMMELSER 

4.1 Kulturminner (pbl § 12-7, nr. 6) 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, 

eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull 

og/eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren 

varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8. 

4.2 Overvannshåndtering (pbl § 12-7, nr. 2) 

Takvann og overflatevann skal infiltreres i grunnen, ledes bort i eget avløp eller fordrøyes. 
Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse 
eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.  

4.3 Støy (Jf. pbl § 12-7, nr. 3) 

a) Støygrenseverdier i retningslinje T‐1442/2016 tabell 3 skal gjelde for planen. 

b) Før igangsettingstillatelse gis, skal det foreligge dokumentasjon på hvordan 
omkringliggende bebyggelse ivaretas med tanke på støy og støv under bygg- og 
anleggsperioden. Avbøtende tiltak må gjennomføres dersom grenseverdier 
overskrides, jf. kap. 4 i T-1442 og kap. 6 i T-1520.  

4.4 Framføring av teknisk infrastruktur  

Teknisk infrastruktur tillates etablert innen hele planområdet, men skal i størst mulig grad 
samlokaliseres med kjøreveg eller gangarealer.  

5 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR.1) 

5.1 Utomhusplan (Jf. pbl §12-7, 1 ledd nr. 1) 

Ved søknad om igangsettingstillatelse vedlegges utomhusplan og snittegninger i egnet 
målestokk som skal godkjennes av kommunen. Disse skal minst vise:  

a) Avgrensninger for planen med uteoppholdsarealer, framtidige eiendomsgrenser 
og framtidige og omsøkte bygg/tiltak markert. 

b) Terrengforhold med eksisterende koter, prosjekterte koter og nødvendige 
punkthøyder og snitt. 

c) Kjøre- og gangarealer, framkommelighet og oppstillingsmulighet for 
utrykningskjøretøy, parkering for bil og sykkel.  

d) Tekniske forhold som vann- og avløpstrasé, avrenning, plassering og markering 
av brannkummer og håndtering av overflatevann. 
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e) Opparbeidelse av lekeplasser med evt. skjerming og adkomster. 

f) Plassering av oppsamlingsutstyr for avfall i.h.t. renovasjonsteknisk plan for 
Pettersand panorama datert 18.01.2017. 

5.2 Parkering (pbl § 12-7. nr. 7) 

a) For boliger innen BB skal det for boliger over 80 kvm BRA avsettes min. 1,5 
biloppstillingsplass pr. boenhet. For boliger inntil 80 kvm BRA skal det avsettes 
min. 1 biloppstillingsplass pr. boenhet. 20% av alle boenheter skal ha tilgang til 
lademulighet for elektrisk kjøretøy. For 75% av parkeringsplassene skal det legges 
til rette for framføring av strøm for ladeutstyr. Minst 5% av parkeringsplassene 
skal tilrettelegges for bevegelseshemmede. 

b) For boliger innen BK skal det for boliger over 80 kvm BRA avsettes min. 2 
biloppstillingsplass pr. boenhet. For boliger inntil 80 kvm BRA skal det avsettes 
min. 1 biloppstillingsplass pr. boenhet. Hver boenhet skal ha tilgang til en egnet 
tilkoplingsmulighet for lading av ladbare kjøretøy. 

c) For hver boenhet skal det anlegges minimum 1 sykkelplass pr. 50 m² 
leilighetsareal. Sykkelparkering skal være lett tilgjengelig, overbygd og ha 
mulighet for å låse fast syklene. 

5.3 Uteoppholdsareal (pbl § 12-7. nr. 4) 

a) Boliger innen BB og BK skal disponere minst 80 m² tilfredsstillende felles eller 
privat uteareal for opphold og lek pr. boenhet (MUA). Balkonger, felles 
lekearealer (L) og grønnstruktur (V) inngår som uteoppholdsareal.  

b) Arealer brattere enn 1:3, arealer med ekvivalent støynivå over LDEN 55 dB, samt 
arealer med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med.  

5.4 Boligbebyggelse (B1-2), pbl § 12-7. nr. 1 

B1-2 omfatter tomteareal til eksisterende boliger. 

5.5 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BF), pbl § 12-7. nr. 1 

a) Feltet BF omfatter eksisterende enebolig med tilhørende anlegg. Maksimal 
utnyttelsesgrad er påført plankartet. Maksimal mønehøyde/gesimshøyde på 
bolig er henholdsvis 6 og 4 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng.  

b) Carport/garasje skal tilpasses bolig.  

c) Vest for den vestligste byggegrensen skal vegetasjonen bevares. 

5.6 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BK), pbl § 12-7. nr. 1 

a) Innen feltet BK kan det oppføres inntil 3 boenheter med konsentrert 
småhusbebyggelse i form av rekkehus/kjedehus med carport/garasje og 
tilhørende anlegg. Maksimal utnyttelsesgrad er påført plankartet. Maksimal 
gesimshøyde/mønehøyde på bolig er 6,5 m målt fra gjennomsnittlig planert 
terreng. Det tillates pergola el. l. 1,5 m over gesims. 

b) Carport/garasje skal tilpasses bolig.  

c) Det skal legges vekt på god kvalitet i den arkitektoniske utformingen og 
materialbruk. Bebyggelsen skal fargesettes med avdempede fargetoner tilpasset 
omgivelsene.  
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d) Det tillates etablert trykkøkningsstasjon innenfor arealet.  

5.7 Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BB), pbl § 12-7. nr. 1 

a) Innen BB kan det oppføres blokkbebyggelse med tilhørende anlegg.  

b) Utnyttelsesgrad er påført plankartet. Parkeringskjeller inngår ikke i % BYA. 

c) Blokkene skal oppføres med en byggeavstand på minst åtte meter.  

d) Største tillatte byggehøyde for hver enkelt blokk er inndelt i tre soner og angitt på 
plankartet som «BH k+» innenfor hver av sonene. Utenfor sonene er høyeste 
tillatte byggehøyde for f. eks. overbygd sykkelparkering, tre meter over ferdig 
planert terreng. Det tillates at tekniske installasjoner som f. eks. heishus og 
ventilasjonsanlegg kan overstige maks kotehøyde.  

e) Det skal legges vekt på god kvalitet i den arkitektoniske utformingen og 
materialbruk. Bebyggelsen skal fargesettes med avdempede fargetoner tilpasset 
omgivelsene.  

f) Parkeringskjeller skal innpasses i landskapet slik at den ikke dominerer 
fjernvirkningen mot vest. Det tillates at det anlegges rømningstrapp fra 
garasjekjellere og støttemur utenfor byggegrensen.  

g) Det tillates at det legges sportsboder under de delene av lekeplassen (L) som 
tidligere har vært bebygd. Dette arealet er markert i plankartet med SOSI 1215. 

h) Det tillates etablert nedgravd parkeringskjeller under veg- og parkeringsformål, j. 
f. § 5.7, bokstav g). 

i) Vest for den vestligste byggegrensen skal vegetasjonen bevares.  

j) Det tillates utkragede balkonger inntil 2 meter utover byggegrense. 

5.8 Lekeplass (L) pbl § 12-7. nr. 4 og 14 

a) Lekeplassen L skal møbleres med lekeapparater og sittebenker, jf. pbl § 12-7. nr.4. 

b) Lekeplass L skal være felles for bebyggelsen innen BB, jf. pbl § 12-7. nr. 14. 

c) Det tillates opparbeidet parkeringskjeller under østre del av lekeplassen, 
j. f.  §  5.7, bokstav g).  

d) I den vestre delen av lekearealet skal vegetasjon og terreng bevares. Skjødsel 
tillates. Om nødvendig kan det settes opp gjerde eller annen sikring for å hindre 
fallulykke. 

5.9 Renovasjonsanlegg (R) pbl § 12-7. nr. 4 og 14 

a) Renovasjonsanlegg (R) skal opparbeides i henhold til renovasjonsteknisk plan, 
datert 18.01.2017. 

b) Renovasjonsanlegg (R) skal være felles for bebyggelsen innen BB, BF og BK, jf. pbl 
§ 12-7. nr. 14. 

5.10 Energianlegg (E) pbl § 12-7. nr. 4 og 14 

Innen felt E tillates etablert transformator. Dersom arealet ikke benyttes for 
transformator skal arealet disponeres som en del av felt AVG3. 
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6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR.2) 

6.1 Veg (V1-4) 

a) V1 er felles for BK og gnr. 210, bnr. 847, jf. pbl § 12-7. nr. 14. V1 skal ikke benyttes 
som hovedadkomst til BK. 

b) V2-3 er offentlige, jf. pbl § 12-7. nr. 14. 

c) V4 er felles for BB, BF og BK, jf. pbl § 12-7. nr. 14. 

d) Vegbredde og regulert kjørebane er vist på plankartet 

6.2 Annen veggrunn - grøntareal (AVG1-5) 

a) Sidearealene AVG1-5 skal benyttes til snøopplag og nødvendige veganlegg. Ved 
behov kan skjæringer og fyllinger videreføres inn i byggeområdene. Området bør 
tilsåes med gress der dette er naturlig. Ansvaret for opparbeiding, drift og 
vedlikehold skal følge eieren av tilstøtende vegareal, jf. pbl § 12-7. nr. 14. 

b) Innen AVG3 tillates det at det settes opp skjerm mellom Vei V4 og 
vegetasjonsskjerm GV2. 

6.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg (AVT) 

Innen AVT tillates avkjøringslomme for renovasjonsbil. 

6.4 Parkeringsplass (P1-2)  

a) Parkeringsplassene P1 og P2 er felles parkering, hvorav gjesteparkering for BB skal 
dimensjoneres som 0,2 p-plasser pr. boenhet, jf. pbl § 12-7. nr. 14. Ytterligere 
parkeringsbehov skal dekkes innen BB.  

b) Minimum 5 % av plassene skal forbeholdes bevegelseshemmede, jf §5.2. 

6.5 Adkomster 

Adkomster til boligene innen BB er vist med piler. Pilene er veiledende for adkomstenes 
plassering og kan justeres ± 15 m. I tillegg tillates det opparbeidet beredskapsadkomster 
for brannbil der dette er nødvendig. 

6.6 Fortau (F1-2) 

Fortau F1-2 er felles for beboere innen planområdet, jf. pbl § 12-7. nr. 14. 
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7 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5 NR. 3) 

7.1 Vegetasjonsskjerm (GV1-2) (pbl § 12-7. nr. 4, 9 og 14) 

a) Områdene GV1-2 skal opprettholdes som naturområder der eksisterende terreng 
og vegetasjon i størst mulig grad skal bevares.  

b) Ved omfattende inngrep innen GV1 skal vegetasjonen tilbakeføres. Skjøtsel i tråd 
med formålet tillates.  

c) Innen GV2 tillates det at vegetasjonen holdes lav, jf. pbl § 12-7. nr. 9. 

 


