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§ 1  

INTENSJONAR I PLANEN 
 

Formålet med planarbeidet er etablering av nytt boligfelt. 

 

 

§ 2 

FELLESFØRESEGNER 
 (pbl § 12-7) 

 

2.1 Plankrav 

2.1.1 Før eller i tlknytning tul byggemelding i felt K, skal 

det legges fram en samlet plan for feltet. Denne skal 

godkjennes av det faste planutvalget. Planen skal 

følgje intensjonene i illustrasjonsplanen og vise 

- Veier 

- Tomtegrenser 

- Plassering av bygninger (inklusive garasjer) 

med høyder og takform 

- Avkjørsler og biloppstillingsplasser med 

høyder 

- Terrenginngrep og forstøtningsmurer med 

høyder 

 

Planen skal dessutan beskrive vegetasjonsbruk og 

belysning. 

 

Ved byggemelding skal det sendes med 

situasjonskart som viser hvordan tomten er tenkt 

opparbeidet og utnyttet (jfr. Overfomnevnte krav til 

samlet plan). 

 

Plassering av garasje skal byggemeldes saman med 

bolighuset, sjølv om garasjen ikkje skal oppføres 

samtidig.  

 

2.2 Arkitektur, estetikk og kvalitet 
2.2.1 Det skal legges vekt på at bygninger i området skal 

oppføres slik at de virker tiltalende i seg sjølv og i 

forhold til miljøet omking (utforming, materialbruk 

og fargesetting).  

 

Anbefalt møneretning på hovedtak er vist på 

illustrasjonsplanen. 

 

Det tillates ikke underetasjer der dette medfører 

uforholdsmessige sprengingsarbeid eller der 

underetasjen vil virke skjemmende.  

 

Garasjer som tilhører frittliggende bolighus, skal 

tilpasses disse i form og utseende. Generelt skal 

garasjer og eventuelt uthus plasseres slik i forhold 

til bolighus og nabohus at en oppnår en god 

arkitektonisk virkning.  

 

Det faste planutvalget skal godkjennes takform og 

takvinkel, byggehøyde og utvendig materialvalg for 

bygninger innenfor de enkelte feltene.  

 

2.3 Landskap og terreng 

2.3.1 Ubebygd areal skal ved opparbeiding gis en 

tiltalende utforming (jfr. Plankrav). Eksisterende 

vegetasjon skal vernes så langt som mulig.  

 

2.4 Støy 

2.4.1 Før innflytting i hus utsatt for trafikkstøy kan finne 

sted, må nødvendig støyskjerming og fasadetiltak 

være utført slik at støynivå på uteplass ikke 

overstiger 55dbA og innendørs støynivå ikke 

overstiger 30 dbA.  

 

2.5 Byggegrenser 

2.5.1 Nye bygg skal plasseres innenfor byggegrensene 

vist på planen. 

 

2.6 Inngjerding 

2.6.1 Det faste planutvalget kan godkjenne plassering, 

høyde, farge og konstruksjon av gjerde.  

 

2.7 Antenneanlegg m.m 

2.7.1 Store antenneanlegg, solpanel og liknande. Skal 

meldes til kommunen. Parabolantenner skal 

plasseres innvendig eller skjult i forhold til 

omgivelsene.  

 

2.8 Plassering av trafoer 

2.8.1 Trafoer kan plasseres i friområde eller felles 

friareal. 

 

2.9 Private avtaler 

2.9.1 Etter at denne planen med tilhørende bestemmelser 

er stadfestet kan det ikke gjøres gjeldene 
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privatrettslige avtaler som er i strid med planen og 

bestemmelsene. 

 

2.10 Unntak 

2.10.1 Innenfor rammen av Plan- og bygningsloven med 

forskrifter kan det faste planutvalget gjøre mindre 

vesentlige unntak fra reguleringsbestmmelsene når 

særlige grunner taler for det. 

 

2.11 Andre lover, vedtekter og forskrifter 

2.11.1 Ved sidenn av disse reguleingsbestemmelsene 

gjelder Plan- og bygningsloven, kommunen sine 

vedtekter til denne loven og departementet sine 

byggeforskrifter.  

 

§ 3 

REKKEFØLGJEKRAV 
 

3.1. Gangveier og felles lekeplasser skal opparbeides 

samtidig med de andre tekniske anleggene.  

 

 

§ 4 

EIGARFORM 
 

4.1 Offentlige arealformål 

4.1.1 Følgjande areal skal vere offentlege: 

 Kjørevei 

 Gang-/sykkelvei fortau 

 Annet trafikkareal 

 

4.2 Felles arealformål 

4.2.1 Følgjande areal skal vere felles: 

 Kjørevei 

 Parkering 

 Gangvei 

 Lekeplass 

 Annet fellesareal 

 

 

§ 5 

BYGG OG ANLEGG 
(pbl § 12-5 nr.1) 

 

5.1 Byggeområder for eneboliger 

I områdene skal oppføres eneboliger med tilhørende 

anlegg.  

5.1.1 Tillatt bebygd areal skal ikke overstiger BYA=25 % 

av tomtas nettoareal. Garasje på inntil 35m2 regnes 

ikke med i utnyttelsesgraden. Det skal være 

minimum 350m2 uteoppholdsareal pr. tomt.  

5.1.2 Det skal på egen eiendom anlegges 2 

biloppstillingsplasser pr. boligenhet.  

5.1.3 Mønehøyden skal ikke overstiger 7,0m over 

tilstøtende terrengs høyeste punkt. Mønehøyden 

skal likevel ikke i noe tilfelle overstige 9,0m over 

tilstøtende terrengs laveste punkt. Takvinkel skal 

være mellom 27º og 45 º.  

5.1.4 Garasjer med bodareal kan oppføres i inntil 50m2. 

Garasje tillates oppført med mønehøyde inntil 6 

meter. Garasje kan plasseres inntil 1 meter fra og 

parallelt med regulert vegside.  

5.1.5 De regulerte lekeplasser skal være ferdig 

opparbeidet når bebyggelsen tas i bruk.  

 

5.1.6 For gnr/bnr 35/578 er det tillate å etablere 

maksimalt tre bustadeiningar i rekkje. Maksimal % 

BYA er 50 %. Areal til parkering reknast med i % 

BYA. Det skal etablerast felles parkering mot 

Bildøyvegen for alle tre bustadeinigane. Maksimal 

byggjehøgde er 9 meter over gjennomsnittleg 

planert terreng. Illustrasjonsplan datert 25.11.2016 

er retningsgivande for plassering av tiltak innanfor 

eigedomen. Minste uteopphaldsareal (MUA) per 

bustadeining er 100 m2. Privat del av MUA skal 

minimum vere 15 m2.   

 

5.1.7 Det er tillate med oppføring av felles 

garasjeanlegg/carportanlegg med maksimal 

byggjehøgd på 3 meter frå planert grunn.  

 

5.2 Byggeområder for konsentrert 

småhusbebyggelse felt K.  

5.2.1 Bebyggelsen skal oppføres som konsentrert 

småhusbebyggelse efter samlet plan for feltet slik 

plan skal godkjennes av kommunen ved behandling 

av søknad om byggetillatelse.  

5.2.2 Tillatt bebygd areal skal ikke overstiger BYA= 35 

% av feltets nettoareal. Garasje på inntil 35 m 

regnes ikke med i utnyttelsesgrad.  

Det skal være minimum 200m2 uteoppholdsareal pr. 

boligenhet. 

5.2.3 Det skal på egen eiendom anlegges 2 

biloppstillingsplasser pr. boligenhet. Dersom 

boligene bygge ut samlet med felles 

parkeringsplass, kan det godkjennes en 

parkeringsdekning på 1,5 p-plasser pr. boligenhet. 

5.2.4 Krav til høyde og takvinkel gjelder tilsvarende som 

for den øvrige boligbebyggelsen, kfr. 4.13 

5.2.5 Krav til garasje gjelder tilsvarende som for den 

øvrige boligbebyggelsen, kfr. 4.14 

 

5.3 Uteopphaldsareal 

Det er avsatt felles lekearealer i tilknytning til 

boligtomtene. Disse skal opparbeides og legges til 

rette for lek og opphold etter planer som skal 

godkjennes av det faste planutvalget. Det skal 

legges vekt på miljømessige kvaliteter ved 

utforming, valg av materialer, vegetasjon og 

belysning.  

 

I tillegg er det avsatt fellesområder FA 1 og FA 2 

for fri lek, der en forutsetter bevaring av naturlig 

terreng.  
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§ 6 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 

INFRASTRUKTUR 
(pbl § 12-5 nr. 2) 

 

6.1 Trafikkområder 

Offentlige trafikkområder består av kjørevei, fortau 

og annet trafikkareal.  

 

6.2 Avkjørsel 

Avkjørsler skal være oversiktlige og gjøres mest 

mulig trafikksikre. Nye avkjørsler skal godkjennes 

av vedkommende veimyndighet.  

Mot hovedvei og samlevei blir det ikke tillatt inn- 

og utkjøring for tomter som har mulighet til å 

komme inn fra lokalvei.  

 

 

6.3 Parkering 

Parkering skal opparbeides i tråd med Fjell 

kommune sine vedtekter til § 69 nr. 3. For 

frittliggende småhus skal det utenom 1 garasjeplass 

være oppstillingsplass for minst en bil på egen 

grunn, vanligvis foran garasje.  

 

6.4 Felles trafikkareal 

Felles trafikkareal skal opparbeides som felles 

kjørevei/parkering og gangvei. 

 

Byggeplaner for veier skal godkjennes av 

kommunen enten som del av samlet plan eller som 

egne planer. Det skal legges vekt på miljømessige 

kvaliteter ved utforming, valg av materialer og 

vegetasjon og belysning. 

 

De enkelte veiene er felles for de boligene som er 

tilknyttet veien. 

 

Terrenginngrep i forbindelse med veianlegg skal 

gjøres mest mulig forsiktig. Veiskjæringer og 

fyllinger skal plantes til eller behandles på annen 

tiltalende måte.   

 

§ 7 

GRØNSTRUKTUR 
(pbl § 12-5 nr. 3) 

 

7.1 Friområde 
I friområde kan det ikke oppføres bygg unntatt 

trafoer eller mindre bygg med tilknytning til bruken 

av området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 

OMSYNSSONER 
(pbl § 12-6) 

 

11.1 Sikringssone (pbl § 11-8 a) 

11.1.1 Innanfor fareområdet (kabelgrøft) skal det ikkje 

utførast noko arbeid under overflata utan løyve frå 

eigar av kabelanlegget. 

11.1.2 Innan for eit klausuleringsbelte på 24 m frå senter 

av kabel er det restriksjonar på sprengingsarbeid. 

Alle former for sprengingsarbeid skal meldast til 

eigar av kabelen.  

 

11.2 Frisiktssone (pbl § 11-8 a) 

11.2.1 I område mellom frisiktlinje og veikant skal det 

være fri sikt i en høyde av 0.5 m over planum av 

tilstøtende veier (jfr. Vegloven §31).  

 

 
 

 


