DETALJREGULERING FOR BRUNÅSEN BOLIGOMRÅDE
GRIMSTAD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR:

BRUNÅSEN BOLIGOMRÅDE
PLANBESTEMMELSER
Plankartets dato: 16.08.21
Bestemmelsenes dato: 16.08.21

Sist revidert: 21.10.21
Sist revidert: 21.10.21

Vedtatt av kommunestyret: ……………

1. GENERELT
1.1. Virkeområde
Disse bestemmelser gjelder for område som er vist med reguleringsplangrense på
plankartet.
1.2. Reguleringsformål
Området reguleres for følgende formål i henhold til plan og bygningslovens §12-5:
Bebyggelse og anlegg (pbl §12-5 nr. 1)
Boligbebyggelse - frittliggende
Boligbebyggelse – konsentrert
Energianlegg, trafo
Renovasjon
Lekeplass

Bf
Bk
o_E
o_R
f_LEK / o_LEK

Samferdsel og teknisk infrastruktur (pbl §12-5 nr. 2)
Kjørevei - offentlig
o_Tk / f_KV
Fortau
o_FT
Gang-/sykkelvei
o_GS
Annen veigrunn - tekniske anlegg
Parkeringsplasser
f_P
Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3)
Friområde

a_F

Landbruks-, natur- og friluftsområder
Landbruksformål

a_L

1.3. Hensynssoner/bestemmelsesområder (pbl §12-6)
Følgende hensynssoner og bestemmelsesområder er avsatt
Sikringssoner – frisikt
H140
Faresoner - høyspenningsanlegg, trafo H370
Bestemmelsesområde
#
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2. FELLESBESTEMMELSER
2.1. Uteoppholdsareal
Frittliggende småhusbebyggelse skal disponere minst 100 m² uteoppholdsareal pr.
boenhet. Eneboliger med hybelleilighet må i tillegg disponere minst 20 m².
Konsentrert småhusbebyggelse (flermannsboliger/leilighetsbygg, eneboliger i
kjede/rekke mv.) skal disponere minst 50 m² uteoppholdsareal pr. boenheter. Del av
arealet kan være felles for flere boenheter.
Uteoppholdsområdene skal tilrettelegges i samsvar med Normal for utomhusanlegg i
Grimstad kommune. Situasjonsplanen til byggemeldingen skal vise hvordan kravet til
uteoppholdsarealer skal innfris.
2.2. Parkering/garasje/carport
Antall parkeringsplasser skal minst tilsvare følgende krav:
Boligstørrelser i BRA

Min. antall p-plasser

Mindre enn eller lik 65 m²
Større enn 65 m²

1,0 plass pr. boenhet
1,5 plasser pr. boenhet

Boliger med tilleggsleilighet må ha 1 ekstra bil-parkeringsplass.
Plassering av garasje/carport skal vises på situasjonsplanen ved byggemelding selv om
bygningen ikke skal oppføres samtidig med bolighuset.
Leilighetsbygg skal ha sykkelparkering minst tilsvarende 1,5 plasser pr. leilighet. Sykkelparkeringsplasser skal etableres i tråd med kravene i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel.
2.3. Terrengbehandling, forstøtningsmurer
Det skal legges vekt på å oppnå funksjonelle og estetisk gode løsninger for terrengsprang og overganger mellom tomter/tekniske anlegg og naturlig terreng. Bygge- og
anleggsområder kan opparbeides ut til formåls-/tomtegrense. Forstøtningsmurer kan
plasseres i formåls-/tomtegrense.
Tomter skal grovplaneres inn til biloppstillingsplass og boliginngang i nivå med
tilstøtende atkomstvei. For å tilpasse planeringen best mulig til omkringliggende
terreng og for å sikre avrenning fra tomten, kan tomtehøyden senkes eller heves inn til
1,0 meter.
Områder avsatt til grønnstruktur kan fylles opp med vegetasjonsmasser dersom dette
har til hensikt å gjøre områdene mer tilgjengelige og når dette gjøres for å redusere og
utjevne overganger mellom opparbeidet og naturlig terreng. Grønnstrukturområder
mellom tomtearealer og mellom tomtearealer og vei, kan på tilsvarende måte nyttes
til fyllinger og skjæringer. Sammenhengende fyllinger, skjæringer og murer skal ha en
enhetlig utførelse.
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Grønnstrukturområder kan nyttes til fordrøyningsmagasin for overvann etter nærmere
godkjenning av Grimstad kommune.
2.4. Universell utforming
Minimum 30 % av boligene med tilhørende uteareal skal kunne tilrettelegges etter
kravene i byggteknisk forskrift om tilgjengelighet for alle.
2.5. Utbyggingsetapper
Ved etappevis opparbeidelse og utbygging fastsettes inndeling av etapper i samråd
med kommunen ved teknisk prosjektering og gjennomføring.
2.6. Brannvann
Slokkevannkapasiteten i områdene må tilfredsstillende kravene i byggteknisk forskrift.
2.7. Strømforsyning
Trafokiosker skal primært plasseres i område avsatt til formålet. Ved behov kan
trafokiosker også plasseres på andre egnede steder. Bygning må ikke plasseres i
siktsoner eller slik at plasseringen vanskeliggjør veivedlikeholdet.
2.8. Radon
Grunnen i område må undersøkes for evt. radongass. Ved avgassing som overskrider
gjeldende maksimumsverdier, må nødvendige tiltak gjennomføres etter krav fra
helsemyndighetene. Undersøkelser kan utelates ved bruk av radonsperre mot
grunnen.
2.9. Avkjørsler og kryss
Avkjørsler fra offentlig vei er vist med pilsymbol. Avkjørslenes eksakte plassering
tilpasses disponering av tomten. Avkjørsler og kryss skal utformes og ha frisikt i tråd
med gjeldende krav i veinormalene for Grimstad kommune.
Når avstanden mellom avkjørsler er mindre enn 15 m c/c skal veien utformes som
gateløp med kantstein mot sidearealet.

3. BEBYGGELSE OG ANLEGG
3.1. Boligbebyggelse - frittliggende
Arealbruk/utnyttelse
Områdene avsatt til frittliggende boligbebyggelse kan nyttes til eneboliger med
tilhørende anlegg. Tillatt utnyttelse er fastsatt i BYA i % av netto tomt. Utvendig
biloppstillingsplass som er nødvendig for å oppfylle kravet om parkeringsdekning, skal
medregnes i BYA med 18 m² pr. plass.
Eneboliger kan ha tilleggsleilighet/hybel med størrelse inn til 65 m² BRA.
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Garasjer og carporter kan ha maks BRA = 50 m² og høyde maks 4,0 m målt fra
innvendig gulv.
Takform, høyder og utforming
Bebyggelsen kan ha saltak, pulttak eller flatt tak. For høyder gjelder plan- og bygningslovens generelle krav. Frittliggende garasjer og boder skal ha samme takform som
hovedhuset. Garasjer som bygges sammen med bolighuset kan ha skråtak eller flatt
tak evt. med takterrasse.
Minsteavstander
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene på plankartet. Hvor det ikke er vist
byggegrenser gjelder plan- og bygningslovens generelle bestemmelser.
Følgende tiltak/bygninger er unntatt fra byggegrense/lovens generelle krav:
a) Garasjer/carporter (frittliggende eller sammenbygd med boligen) kan plasseres 1,5
m fra formåls-/tomtegrense. Garasje som plasseres vinkelrett eller skrått på
offentlig vei må plasseres minst 5,0 m fra formåls-/tomtegrense mot vei.
b) Halvtekker, overbygg, terrasser, balkonger, trapper og lignede kan plasseres 1,5
meter fra formåls-/tomtegrense. Unntaket gjelder ikke mot offentlig vei.
c) Andre frittliggende uthusbygninger med BYA/BRA mindre eller lik 15 m² kan
plasseres inn til 1,5 m fra tomtegrense.
Plassering av bebyggelse og konstruksjoner må ikke komme i konflikt med siktsone.
Særskilte bestemmelser
Bebyggelsen kan ha underetasje. Boliger i samme gruppe/rekke med tilsvarende
terreng må ha en ensartet løsning.
3.2. Boligbebyggelse – konsentrert Bk1 – Bk8
Arealbruk/utnyttelse
Områdene kan nyttes til boligtyper og –antall iht. tabellen:
Områder

Boligtype

Maks antall

Bk1
Bk2
Bk3
Bk4
Bk5
Bk6
Bk7
Sum

Leiligheter (2-/4-mannsboliger)
Rekke-/kjedeboliger
Rekke-/kjedeboliger
Rekke-/kjedeboliger
Rekke-/kjedeboliger
Rekke-/kjedeboliger
Rekke-/kjedeboliger
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8
2
5
4
4
4
3
30

Ved utbygging skal alle boligene innenfor samme delområde byggemeldes under ett.
Situasjonsplan for området må vise planeringshøyde, plassering av bebyggelsen,
avkjørsel, parkering, fellesområder mv. Tomtegrenser mellom boenhetene fastsettes
ved gjennomføring.
Tillatt utnyttelse er fastsatt i BYA i % av hvert delområde. Utvendig biloppstillingsplass
som er nødvendig for å oppfylle kravet til parkeringsdekning, skal medregnes i
utnyttelsen med 18 m² pr. plass.
I områder avsatt til rekke-/kjedeboliger kan bebyggelsen utformes og plasseres med en
åpning / passasje mellom hver boenhet med bredde inn til 1,5 m.
Takform, høyder og utforming
Bebyggelsen kan ha saltak, pulttak eller flatt tak. Bebyggelse i samme rekke eller
delområde skal ha samme utførelse og takform. Frittliggende garasjer og boder skal ha
samme takform som hovedhuset. For høyder gjelder plan- og bygningslovens generelle
krav.
Minsteavstander
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene på plankartet. Hvor det ikke er vist
byggegrenser gjelder plan- og bygningslovens generelle bestemmelser.
Følgende tiltak/bygninger er unntatt fra byggegrense/lovens generelle krav:
a) Garasjer/carporter (frittliggende eller sammenbygd med boligen) kan plasseres
1,5 meter fra formåls-/tomtegrense. Garasje som plasseres vinkelrett eller
skrått på offentlig vei må plasseres minst 5,0 m fra formåls-/tomtegrense mot
vei.
b) Halvtekker, overbygg, terrasser, balkonger, trapper og lignede kan plasseres 1,5
meter fra formåls-/tomtegrense. Unntaket gjelder ikke mot offentlig vei.
Tomtegrense mellom boenhetene fastsettes ved gjennomføring. Tomtegrense
mellom boenhetene kan gå i/langs hus-/garasjevegg.
Plassering av bebyggelse og konstruksjoner må ikke komme i konflikt med siktsone.
3.3. Energianlegg – trafo
Område avsatt til energianlegg nyttes til trafokiosk.
3.4. Renovasjon
Områder avsatt til renovasjon nyttes til felles renovasjonsinnsamling og felles
postkassestativ. Renovasjonsinnsamling skal baseres på godkjente, nedgravde anlegg.
Områdene nyttes etter behov.
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3.5. Lekeplasser
Funksjonskrav
Lekeplasser skal opparbeides i samsvar med kravene i bestemmelsene til
kommuneplanen.
o_LEK5 nyttes til ballslette med minimum lengde/bredde = 30 m/ 15 m og skal utstyrer
med veltesikre mål.

4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
4.1. Kjøreveier
I områdene skal det anlegges kjøreveier, parkeringsplasser, gang- og sykkelveier og
fortau som vist på plankartet. Ved prosjektering kan veihøyder justeres inn til +/- 0,5 m
for å tilpasse anlegget best mulig til terreng og for å oppnå en god geometrisk
utforming.
4.2. Avkjørsler
Avkjørsler fra offentlig vei er vist med avkjørselspiler. Avkjørselens eksakte plassering
tilpasses disponering av tomten. Avkjørsel skal utformes og vedlikeholdes i samsvar
med kommunens krav i Vegnormal for Grimstad kommune (20.06.14).
4.3. Felles kjøreveier og parkering
Felles kjørevei f_KV2
Felles kjørevei f_KV2 er felles for boligene i område Bf15.
Felles parkeringsplass f_P1
Felles parkeringsplass f_P1 er felles gjesteparkering for boligene i områdene Bk1 – Bk6
og Bk8. Plassen skal opparbeides med asfaltdekke.

5. GRØNNSTRUKTUR
5.1. Friområder
Friområder kan tilrettelegges med stier og anlegg for opphold, lek og sport. Groper og
søkk i terrenget kan fylles opp med vegetasjonsmasser fra området for å utjevne
nivåforskjeller og skape bedre tilgjengelighet.
I områdene kan det etableres fyllinger for tomtearealer og vei. Fyllinger skal jordkles
eller tildekkes med vegetasjonsmasser.
Stitraséer som er illustrert på plankartet skal anlegges med min 1,5 m bredde. Stiene
tilpasses terreng.
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6. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER
6.1. Landbruksformål a_L1
Området kan nyttes til parsellhager o.l.

7. HENSYNSSONER OG BESTEMMELSESOMRÅDER
7.1. Høyspenningsanlegg, trafo – H370
Innenfor faresonen er det ikke tillatt å gjennomføre bygnings-/anleggstiltak utenom
trafobygning.
7.2. Bestemmelsesområde #1
Innenfor bestemmelsesområdet er det ikke tillatt å oppføre bebyggelse før høyspentlinjen er
lagt ned i jordkabel. Anleggsarbeider kan utføres etter særskilt tillatelse fra eier av kraftlinjen.

8. REKKEFØLGEBESTEMMELSER
8.1. Lekeplasser
Felles sandlekeplasser skal være opparbeidet før tilhørende ny boligbebyggelse tas i
bruk. Kvartalslek o_LEK1 og ball-lek f_F5 skal være opparbeidet før første nye bolig
innenfor planområdet tas i bruk.
8.2. Frisiktsoner
Frisiktsoner ved vei skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med tilhørende
veianlegg.
8.3. Høyspentlinje
Innenfor bestemmelsesområde #1 kan det ikke oppføres bebyggelse før høyspentlinjen i luft er lagt i jordkabel.
8.4. Parkeringsplass f_P1
Parkeringsplass f_P1 skal opparbeides med asfaltdekke samtidig med kjøreveien forbi
området.
8.5. Avkjørsel fra Støleveien
Avkjørsel til eiendommen gnr. 74/bnr. 49 skal fjernes fysisk senest 3 mnd. etter at vei o_Tk3
er etablert langs tomten.
8.6. Renovasjon
Renovasjonsanlegg skal etableres etter avtale med renovasjonsselskapet.
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8.7. Gang-/sykkelvei o_GS1
Gang-/sykkelvei o_GS1 skal være etablert før første nye bolig innenfor planområdet tas i bruk.

8.8. Område a_F3
Felles uteoppholdsareal a_F3 må være opparbeidet og utrustet for det kan gis brukstillatelse for
boliger innenfor planområdet.

8.9. Skolekapasitet
Utbygging av området skal skje i takt med skolens kapasitet.

****************
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