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TAO
TAO

1.

GENERELT

1.1

Disse bestemmelser gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på plankartet.

1.2

Området disponeres til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, nr 1 og § 12-7):
Boligbebyggelse
Lekeplass
Vannforsyning, post og renovasjon
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, nr 2):
Vei
Annen veigrunn
Sikringssone
Landbruks-, natur- og friluftsformål (pbl § 12-5, nr 5):
Landbruksformål
Hensynssoner (pbl § 12-6):
Frisikt
Ras- og skredfare

2.

FELLESBESTEMMELSER

2.1

Ved søknad om byggetillatelse skal mulig framtidig plassering av garasje vises på
situasjonsplanen selv om ikke garasje skal oppføres samtidig med bolighuset.

2.2

Forstøtningsmurer skal ha en enhetlig utforming i naturstein (eller overflate mot det fri i
naturstein). Høyden over ferdig opparbeidet terreng skal ikke overstige 3,0 meter.
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3.

BEBYGGELSE OG ANLEGG

3.1

Området B1 disponeres til eneboligbebyggelse (sørlig del) og boliger i rekke med inntil 4
boenheter (nordlig del).

3.2

Områdene B2, B3 og B4 disponeres til eneboligbebyggelse med tilhørende anlegg.

3.3

Tillatt gesims-/mønehøyde for bygning er maksimum 9 meter over gjennomsnittlig planert
terreng.

3.4

Bolig og andre bygninger (garasjer) må plasseres innenfor byggegrensene på plankartet, og i
en avstand på minst 4 m fra tomtegrense.

3.5

Tillatt utnyttelse skal ikke overstige %-BYA = 35%, beregnet av tomtas areal. Utendørs
biloppstillingsplasser med tilhørende manøvreringsareal medregnes ikke i %-BYA.

3.6

Garasje med åpningen mot offentlig vei, må plasseres minst 5,0 meter fra tomtegrense mot
vei. Maks. mønehøyde for garasjer og andre uthusbygninger må ikke overstige 5,5 meter målt
fra innvendig gulv.

3.7

Det må opparbeides minst 2 biloppstillingsplasser på hver tomt i tillegg til eventuell garasje.
Dersom boligen innredes med hybelleilighet må det opparbeides minst 1 ekstra plass.

3.8

Det er buffersone på 20 m rundt dyrka mark. Dette er vist på plankartet mot B1. Bygg
innenfor denne sonen tillates ikke. Unntak gis for trykkøker.

3.9

Område for lek er felles for alle boligene innenfor planområdet. Lekeplassene skal
opparbeides og utstyres etter krav satt i utbyggingsavtale med kommunen. Universell
utforming skal ligge til grunn for utformingen av lekeplassene.

3.10

Område for post og renovasjon nyttes til felles postkassestativ og renovasjon. Området
nærmest eksisterende kommunal vei skal også benyttes til trykkøkningsstasjon for
vannforsyning til feltet. Universell utforming skal ligge til grunn for utformingen av anlegg for
post og renovasjon.

4.

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1

Veienes kurvatur og bredde inklusive veiskulder fremgår av planen. Planen viser senterlinje
med veihøyder, skulderkant og annen veigrunn. Mindre justeringer for best mulig tilpasning til
terreng tillates.

4.2

Veifyllinger skal ikke ha større stigning enn 1:1,5 og skal jordsettes og beplantes/tilsås.
Veifylling kan legges inn på tilstøtende areal selv om dette ikke er vist som offentlig
trafikkområde på plankartet. Endelig grense mot vei trekkes 1,0 meter fra
fyllingsfot/skjæringstopp dersom fylling/skjæring, men ikke under 1,75 meter fra kant av
veiskulder.

4.3

Avkjørsler fra offentlig vei skal utformes i samsvar med kommunalteknisk veinorm. Avkjørsler
kan ikke ha større stigning inn til garasje/biloppstillingsplass enn 12 % (1:8). De første 2 meter
fra veikant skal falle 5 cm. Fri sikt i hver retning skal være minst 4 x 25 meter, målt i
avkjørselens senterlinje.

5.

LANDBRUKS -, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL

5.1

Områder som grenser til vei skal kunne benyttes til snøopplag.
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6.

HENSYNSSONER

6.1

Frisikt i kryss er vist på planen. I frisiktsonene skal terrenget planeres i nivå med eller lavere
enn tilstøtende vei. Det er ikke tillatt å beplante området eller nytte området på en måte som
stenger for fri sikt.

7.

REKKEFØLGEKRAV

7.1

Biloppstillingsplasser skal være opparbeidet når tilhørende bolig tas i bruk.

7.2

Trykkøkningsstasjon for vannforsyning skal være etablert før boliger i B3 og B4 tas i bruk.

7.3

Lekeplass i området B1 skal være ferdig anlagt før første bolig i området B1 tas i bruk.
Lekeplass oppe ved område B2,B3,B4 skal være ferdig anlagt før første bolig i områdene
B2,B3,B4 tas i bruk.

7.4

Frisikt som vist på planen skal etableres samtidig med veianleggene. Dette gjelder også frisikt
mot Fv 42.

7.5

Ved anlegg av vei gjennom delfelt B2, B3, B4 skal området for steinsprangfare og utrasing
spettrenskes og om nødvendig sikres med fjellbolter. En faglig fareavskriving skal foreligge før
utbygging finner sted.

7.6

Utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen skal være på plass før feltet opparbeides. I
denne skal inngå avtale om bidrag til opparbeidelse av G/S-vei langs fv 42.
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