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1. GENERELT
1.1 Reguleringsformål
Området innenfor reguleringsplanavgrensningen er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og
bygningsloven (Pbl):
Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, ledd nr 1)
• Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BF1 – BF2
• Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BK1
• Lekeplass, f_L1
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 2)
• Kjøreveg, p_V1
• Fortau, o_F1
• Parkering, f_P1
• Annen veggrunn, sideareal, o_A1 – o_A2
Grønnstruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 3)
• Tursti, p_S1
Hensynssoner i reguleringsplan (Pbl §§ 12-6 og 11-8)
• Sikringssone (Pbl § 11-8, ledd nr A) - Frisikt, H140_1 – H140-2
• Sone for sikring av kulturmiljø (Pbl § 11-8, ledd nr C) – H570_1 – H570_3
2. FELLESBESTEMMELSER
2.1 Boligene innenfor planområdet skal ha materialbruk, visuelt uttrykk og fargepalett som
harmonerer med hverandre. Estetisk veileder for Grimstad kommune skal følges.
2.2 Tillatt utnyttelse i T-BRA for byggeområdene framgår av plankartet. T-BRA gjelder for
bruksareal til bolig (P-Rom). Bruksareal for parkeringskjeller og boder kommer utenom.

2.3 Maksimal tillatt mønekote (mk) for nye boliger er påført plankartet. Kotehøyde (~k) på
ferdig gulv 1. etasje for er påført plankartet. Boliger skal plasseres i vertikalplanet på
kotehøyder (~k) vist i plankartet. Minste kotehøyde for gulv til bolig er kote +3,0.
2.4 Bygninger skal ha saltak med takvinkel mellom 30 og 40 grader som hovedtak.
2.5 Ved oppføring av murer skal alle synlige deler av murene utføres med naturstein.
Forstøtningsmurer kan oppføres inntil tomtegrense. Mur mot offentlig veiareal kan ha
høyde inntil 1,3 meter. Mur må ikke komme i konflikt med frisiktsoner.
2.6 Alle boligenheter skal ha minst 8 m2 privat uteplass, enten i form av veranda eller på
bakkeplan.
2.7 Der byggegrense ikke er vist i plankartet går byggegrense i formålsgrense.
2.8 Teknisk utstyr som er følsomt for fukt skal ikke plasseres under kote +3,0.
3. BEBYGGELSE OG ANLEGG
3.1 BF1 – BF2 er områder for eksisterende bebyggelse.
3.2 BK1 er område for konsentrert boligbebyggelse. Det anlegges parkeringskjeller under
boliger. Parkeringskjeller og øvrige bygningsdetaljer under bakken tillates utført utenfor
byggegrense inntil 0 meter fra nabogrenser.
3.3 Støygrenser på uteoppholdsareal i BK1 skal være i henhold til veileder T-1442:
Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsom bruksformål skal
ikke overskride Lden 55 dB. Støynivå utenfor soverom, natt kl. 23 – 07 skal ikke overskride
L5AF 70 dB. Minst et soverom etableres på stille side. Innvendig støy være innenfor
følgende grenseverdier:
Døgnekvivalentnivå:
Lp,A,24h = 30 dB
Maksimalnivå i soverom på natt, kl 23-07: Lp,AF,max = 45 dB
3.4 f_L1 er regulert til felles områder for lekeplass. Lekeplassen skal opparbeides til lekeplass for
små barn og minimum utstyres med tre lekeredskaper og en sittebenk. Lekeplassen skal
sikres forsvarlig mot trafikk. f_L1 og adkomst til denne skal opparbeides etter prinsipper for
universell utforming.
4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
4.1 Kjørevei p_V1 skal være privat felles atkomstvei.
4.2 Krav til frisikt skal tilfredsstilles for hver avkjørsel. Krav til frisikt defineres av en sikttrekant
på 3 m x 20 m. Innenfor sikttrekanten skal det være fri sikt 0,5 m over kjørebanen for
primærveien. Det skal etableres stikkrenne gjennom hver avkjørsel, min. dim. 300 mm.

4.3 f_P1 er parkeringskjeller for boligene innenfor planområdet. Det kan opparbeides inntil 12
parkeringsplasser. Det skal legges til rette for lading av EL-biler for alle boligene i BK1 med et
ladepunkt pr bolig. Det skal avsettes plass til 1,5 sykkelparkering i parkeringskjeller pr bolig i
BK1.
4.4 o_A1 og o_A2 er regulert til annen veggrunn – sideareal. Områdene skal benyttes til
siktsoner.
5. GRØNNSTRUKTUR
5.1 p_S1 er regulert til privat tursti. Eksisterende sti.
6. HENSYNSSONER
6.1 H140_1 er regulert til hensynssone frisiktsone ved veg. Innenfor frisiktsonen skal terrenget
og vegetasjon være slik at det ikke på noe sted blir høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers
nivå.
6.2 H570_1 og H570_2. Antikvarisk bygningsmiljø. Tiltak innenfor områdene skal underordne
seg bestående bygninger med materialvalg, form og uttrykk.
6.3 H570_3. Antikvarisk bygningsmiljø – ny bebyggelse. Nybygg innenfor området skal
underordne seg bestående bygninger med materialvalg, form og uttrykk. For
bygningsdetaljer som vinduer og dører tillates benyttet mer moderne uttrykk. Det tillates
ikke løse vindussprosser. Det skal benyttes enkelkrummet, rød teglstein som taktekking. Det
skal benyttes malt trekledning som fasademateriale.
7. REKKEFØLGEBESTEMMELSER
7.1 Alle fellesområder inkludert lekeplass, parkeringskjeller med bil- og sykkelparkering, boder
og ladepunkter samt adkomstvei skal opparbeides og ferdigstilles før nye boliger tillates tatt
i bruk.
7.2 Slokkevann skal være godkjent av Brann- og feiertjenesten i Grimstad kommune før
igangsettingstillatelse kan gis.
7.3 Riving av næringslokale og tilbakeføring av hage for 200/1591 skal være ferdigstilt før det gis
ferdigattest for nye boliger.
7.4 Før det kan gis brukstillatelse til nye boenheter skal det etableres et nytt lekeapparat på en
lekeplass utenfor planområdet i byen. Etablering skal skje i samråd med og godkjennes av
Grimstad kommune.
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