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DETALJREGULERINGSPLAN FOR

STØLEVEIEN 170
GRIMSTAD KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER
Plankartets dato:

17.08.2021

Siste revisjon av plankartet: 20.10.2021

Bestemmelsenes dato:

17.08.2021

Siste revisjon av bestemmelsene: 25.11.2021

Saksbehandling

Dato

Melding om planarbeid

27.08.2019

Behandlet første gang i planutvalget

12.10.2021

Sak nr.

Utlagt til offentlig ettersyn
Behandlet andre gang i planutvalget
Vedtatt av Grimstad kommunestyre

1.0

GENERELT

1.1

Disse bestemmelser gjelder for området som er vist med reguleringsgrense på
plankartet. Innenfor planområdet skal boligbebyggelsen plasseres innenfor de viste
byggegrensene. Garasjer kan plasseres utenfor byggegrensene, jf. disse
bestemmelsenes pkt. 3.4.

1.2

Området disponeres til følgende formål og med hensynsoner etter plan- og
bygningslovens §§ 12-5 og 12-6:
Bebyggelse og anlegg - § 12-5, 2. ledd pkt. 1


boligbebyggelse

B



lekeplass/ uteopphold

f_BLK

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - § 12-5, 2. ledd nr. 2


kjørevei

o_SKV



gang-/sykkelvei

o_SGS



felles avkjørsel

f_SKV



annen veigrunn

o_SVT

2.0

FELLESBESTEMMELSER

2.1

Sammen med søknad om tiltak skal det fremlegges en målsatt situasjonsplan for den
enkelte tomt eller delområde. Situasjonsplanen skal vise adkomst, parkeringsplasser
og hvordan øvrig del av tomta skal tilrettelegges for uteopphold og lek. Det skal
redegjøres for parkeringsdekning og dimensjonering av friområder og lekeareal. Ved
byggemelding skal det vedlegges snitt-tegninger gjennom tomta.

2.2

Forstøtningsmurer skal ha en enhetlig utforming, fortrinnsvis i naturstein. Fyllinger
skal jordkles og tilsås / beplantes. Bratte skjæringer skal sikres eller avtrappes.
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2.3

Utforming og dimensjonering av uteoppholdsarealer og lekeplasser skal tilfredsstille
Grimstad kommunes generelle retningslinjer.

2.4

Det skal opparbeides parkeringsplasser for bebyggelsens behov på egen grunn eller i
fellesareal. Parkeringsdekningen for biler for hver enhet skal minst tilsvare:


Boligenheter større enn 65 m²

2,0 plasser



Boligenheter mindre enn 65 m²

1,0 plasser

2.5

Grimstad kommunes normer for vei, vann, avløp og lekeplasser skal følges.

2.6

Den ubebygde delen av området skal holdes fri for skjemmende opplag. Utendørs
lager, avfallscontainere m.v. må plasseres slik at det ikke er til sjenanse for
omgivelsene eller omkringliggende bebyggelse.

2.7

Det skal tilstrebes en mest mulig enhetlig utforming av bebyggelsen med hensyn til
fasader, takform og materialbruk.

2.8

Kulturminnelovens §§ 9 og 10 gjelder for tiltak innenfor planområdet.

2.9

Kommuneplanens retningslinjer R.2.1.4 om tilgjengelighet for alle gjelder for tiltak
innenfor planområdet.

3.0

BEBYGGELSE OG ANLEGG - § 12-5, 2. ledd nr. 1

3.1

Område B skal benyttes til boligbebyggelse.

3.2

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene, men garasjer, terrasser og
boligdeler under bakken, kan bygges utenfor byggegrense og inntil 1 m fra
nabogrense.

3.3

Bygninger skal ha en enhetlig utforming mht fasadeuttrykk og materialbruk, men kan
ha en harmonisk, avstemt, men variert fargebruk husene imellom.

3.4

Maks. bygningshøyde = kote + 19,5 for boligene BFS1 – BFS3.

3.5

Maks. bygningshøyde = kote + 21,5 for boligene BFS4 og BFS5.

3.6

Frittliggende garasjer kan ha maks bygningshøyde på 5,0 meter målt fra ferdig
garasjegulv. Det er ikke tillatt å innrede beboelsesrom i garasje.

3.7

Understøttet tak over inngangsparti kan krage inntil 2,5 m utenfor byggegrense.

3.8

Forstøtningsmurer kan oppføres i tomtegrense. Plassering og utforming skal tilpasses
terrenget og omgivelsene.

3.9

Område f_BRE skal være felles for samtlige boliger og skal benyttes til felles
postkassestativer og anordninger for renovasjon. Omfang og utforming bestemmes
av kommunen.

3.10

Område f_BLK skal være felles for samtlige boliger og skal opparbeides iht
illustrasjonsplan for lekeplassen, planbeskrivelse og kommunens vedtekter.

4.0

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR - § 12-5, 2. ledd nr. 2

4.1

Planen viser kjørevei, gang-/sykkelvei og sideareal. Det kan foretas mindre
justeringer av veienes lengdeprofil i forbindelse med detaljplanlegging og
prosjektering.

4.2

Veifyllinger skal ikke ha større fall enn 1:1,5 og skal jordkles. Veiskråninger kan
legges inn på tilstøtende areal selv om dette ikke er regulert til veiformål på
plankartet.
C:\Docserver\08836a94-271b-4007-8ed2-0e9a04ebbc87\Working\8c510a75-340a-41aa-9e73-35cae533435a\1182072_1_0.DOCX

Detaljreguleringsplan for Støleveien 170, Grimstad kommune

4.3

Veikryss og avkjørsel skal utformes i overensstemmelse med kommunens veinorm.

5.0

HENSYNSSONER - § 12-6

5.1

Innenfor frisiktsonen skal terrenget planeres slik at det ikke på noe sted blir høyere
enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Beplantningen på egen eiendom (ikke hekk
eller trær) tillates hvis denne ikke er høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå.

6.0

STØY

6.1.

Alle boenheter skal ha privat uteplass med minst 8 m² oppholdsareal med støy under
Lden 55 db.

6.2.

Alle boenheter skal i minst halvparten av oppholdsrom og minst ett soverom i hver
boenhet, ha vindu i fasade, som gir støybelastning Lden 55 dB eller lavere.

6.3

Støyskjerm skal etableres slik plankartet viser, og ha høyde til kote +12,3 m, slik
støyrapporten forutsetter. Støyskjermen må være 1,3 m høy dersom planeringshøyde
på areal innenfor gul sone, er på kote +11 m. Ved annen utforming må ny støymåling
utføres. Lekeplassen skal ha støynivå på Lden 55 DB eller lavere.

6.0

REKKEFØLGEKRAV

6.1

Adkomstvei og parkeringsplasser ifølge kravene i disse reguleringsbestemmelsene,
skal opparbeides i takt med utbyggingen og være anlagt når tilhørende boliger tas i
bruk.
Samordnet leke- og uteoppholdsareal f_BLK skal være opparbeidet i samsvar med
illustrasjonsplan og utstyres iht kommuneplanens bestemmelser om uteoppholdsareal
før det kan gis brukstillatelse til boliger.

6.2

6.3

Før brukstillatelse gis for boligene gis, skal lekeplassen f_BLK ha etablert
støyskjerming iht plankart, og med høyde til kote +12,3, slik at støynivå fra veitrafikk
er på maksimalt 55 db.

6.4

Fellesordninger for post og renovasjon skal være etablert før boliger tas i bruk.

6.5

Siktsoner skal opparbeides samtidig med veianleggene.

6.6

Veifyllinger skal være jordkledd og veiskjæringer sikret i tråd med kommunens
veinorm før anlegget tas i bruk.

6.7

Før det gis byggetillatelse, må det utarbeides tekniske planer hvor brannvannsuttak
vises i tråd med minimumskravene gitt i «Teknisk forskrift».

6.8

Skredfare og områdestabilitet må være utredet, og eventuelle sikringstiltak må være
utført før det kan gis igangsettingstillatelse. Utredning må gjøres av personell med
fagkompetanse innen geologi/geoteknikk.

Grimstad 25.11.2021
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BMG Arkitekter AS
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