Froland kommune
Ovelandsheia
Bebyggelsesplan for delfelt B1/B2
Bestemmelser


127R1B1MVE1 19.02.2002 Regulert lekeplass flyttes fra grensen mot Jernvegen 5 til grensen mot Jernveien 9. Innkjørselen til
Jernvegen 7 legges opp etter grensen mot Jernvegen 5.

Reguleringsplankartets dato:
Siste revisjon:
Vedtatt av kommunens faste utvalg for plansaker:
Sak:
Planens signaturer:
Byggeområder:

Landbruksområder:
Trafikkområder:

Friområder:
Spesialområder:
Fellesområder:

01.03.1999

Boliger
Garasjer
Avkjørsel/gårdsplass
Uteplass/terrasse
Øvrige tomteareal
Skogbruk/jordbruk
Kjørevei
Trafikkdeler, grøft
Gang-/sykkelvei, fortau
Naturterreng
Frisiktsone
Kommunalteknisk anlegg
Privat kjørevei
Trafikkdeler, grøft
Sandlekeplass

1. Generelt
a. Disse bestemmelser gjelder for det området som er avgrenset på plankartet.
b. Bebyggelsesplan m/bestemmelser er bindende for utforming og plassering av
bygning og anlegg. Kommunen kan imidlertid etter en konkret vurdering av den
enkelte byggesøknad, godkjenne mindre avvik fra planen. Vesentlige avvik som
endring av møneretning, endret plassering av bygninger m.v. forutsetter at
bebyggelsesplanen må omarbeides og behandles på nytt av kommunen.
2. Boligområdene
a. Planen fastsetter tomtedeling, byggegrenser, bebyggelsens plassering og høyder
samt atkomstforhold. Bebyggelsen skal plasseres innenfor den viste
bygningskroppen. Del av bygning (vinkelbygg, utspring, senere tilbygg m.v.) kan
plasseres utenfor dersom dette ikke kommer i konflikt med andre bestemmelser
eller intensjoner i planen.
b. Tillatt bebygd areal (%-BYA) skal ikke overstige 20%*.

c. Boligene kan oppføres i 1 ½ etasje med underetasje (angitt på plankartet med «1 ½
+U») **. Gesimshøyden skal ikke overstige 6,5 meter***. Mønehøyden skal ikke
overstige 9,0 meter ****.
d. Garasje og uthus kan oppføres i 1 etasje med gesimshøyde ikke over 2,5 meter.
e. Boligene kan ha en tilleggs leilighet med bruksareal ikke større enn 30 % av hoved
leilighetens bruksareal *****.
f. Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 27 og 45 grader.
g. Bolighus og garasje/uthus må ikke plasseres nærmere offentlig vei enn 8,0 meter
målt fra senterlinjen. Garasje som plasseres vinkelrett eller skrått på veien må
plasseres minst 5,0 meter fra tomtegrense mot vei. Garasje med grunnflate mindre
enn 50 m²kan plasseres 1,0 meter fra tomtegrense mot nabotomt eller
friområde/fellesområde.
h. Det skal avsettes areal på egen tomt til dobbeltgarasje (minimum 6,0 * 6,0 meter
brutto mål) pluss 2 biloppstillingsplasser (a 2,5 * 5,0 meter). Boliger med tilleggs
leilighet må ha en ekstra biloppstillingsplass. Biloppstillingsplassene må være
opparbeidet når boligen tas i bruk.
i. Garasjer må vises på situasjonsplanen når boligen bygge meldes, selv om garasjen
ikke bygge meldes samtidig.
j. Garasje og uthus skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og
farge.
k. Situasjonsplanen som følger byggemeldingen for boligen skal være i målestokk 1:500
eller 1:200 og vise boligens eksakte plassering (med målsatte avstander til grenser på
alle 4 sider). Boligens mønehøyder og innvendige gulvhøyder skal angis.
Grunnmurshøyde fra ferdig planert terreng skal oppgis i alle hushjørner.
l. Situasjonsplanen skal i størst mulig grad vise fremtidige forstøtningsmurer, fyllinger,
uteoppholdsareal m.v.
m. Forstøtningsmurer skal utføres i naturstein.
n. På tomtene 5, 7, 9 og 11 innenfor delfelt B1 er det ikke tillatt å senke bestående
terreng.
3. Trafikkområder
a. Veienes kurvatur og bredde fremgår av planen. Planen viser senterlinjer, skulderkant
og sideareal.
b. Fyllinger skal ikke ha større stigning enn 1,15 og skal jordkles.
c. Dersom fyllingshøyden er mer enn 2 meter fra ferdig opparbeidet terreng, skal
veikanten sikres med rekkverk.
d. Avkjørsler fra offentlig vei skal utformes i samsvar med kommunalteknisk standard.
Avkjørsler kan ikke ha større stigning inn til garasje/biloppstillingsplass enn 1:8. De
første meter fra veikant skal felle 5 cm.
4. Friområder
a. Friområdene skal tilrettelegges slik at de i den grad det er mulig, kan nyttes som
gangforbindelse, lekeareal m.v.
5. Spesialområder
a. Frisiktsonene skal opparbeides samtidig med tilhørende atkomstveier. Området må
planeres i nivå med eller lavere enn tilstøtende veiers planum. Det er ikke tillatt å

beplante områdene eller nytte områdene slik at fri sikt over 0,5 meter hindres.
Begrensingene som dette medfører for utnyttelsen av de tomtene, skal tinglyses.
b. Område avsatt til kommunalteknisk anlegg skal nyttes til trykkøkningsstasjon.
6. Fellesareal
a. Sandlekeplass LEK 1 er felles for tomtene i delfelt B1. Sandlekeplass LEK 2 er felles for
tomtene i delfelt B2 (jfr. Reguleringsplankartet).
b. Lekeplassene skal være ferdig opparbeidet og utstyrt i samsvar med godkjent
detaljplan, når første bolig tas i bruk.
c. Fellesvei 21 er felles adkomstvei for tomtene nr. 1, 3 og 5 (delfelt B1) og skal være
ferdig opparbeidet med asfaltdekke når den første av disse boligene tas i bruk.
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%-BYA (tillatt bebygd areal) fastsetter forholdet mellom bebygd og ubebygd del av en
tomt og angis i prosent av tomtas areal. For feltene B1 og B2 er %-BYA endret fra 40 (i
reguleringsplanen) til 20 % som følge av valgt boligtype.
Med ½ etasje menes loft som innredes eller kan innredes til beboelse. Utnyttelsen av loft
vil begrenses av tillatt takvinkel og gesimshøyde. Med U (underetasje) menes etasje som
delvis ligger under terreng, men med 1 fasade mot fri.
Gesimshøyden er høyden fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen til
skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten.
Mønehøyden er høyden fra overkant møne til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen.
Bruksareal beregnes etter reglene i Norsk Standard 3940

