Grimstad kommune

Vedtatt dato:
Dato for siste endring: 15.02.22

Reguleringsplan for Frivoldhaven
Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering
PlanID 000
Saksnummer 0000

1. Planens hensikt
Hensikten med planen er å tilrettelegge for boligetablering med nødvendig infrastruktur. For to av
områdene er hensikten å sikre mulighet for boligenheter for mennesker som har behov for
støttetjenester.

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
2.1 Terrengbehandling (§ 12-7 nr. 4)
Det tillates støttemurer, med rekkverk på toppen, helt ut til formålsgrenser. Gjerde skal ikke overgå
minimumskrav til høyde angitt i teknisk forskrift.
2.2 Renovasjon (§ 12-5 nr. 1)
Felles renovasjon for BKS 1-4 ivaretas i nedgravde stasjoner innenfor tilhørende formål, f_BRE1, i
plankartet.
2.3 Byggegrenser (§ 12-7 nr. 2)
Der hvor det ikke er angitt byggegrenser i plankartet ligger byggegrensen i formålsgrensen. Det er fem
meter byggegrense mot ny nettstasjon.
2.4 Sikring av matjord (§ 12-7 nr. 6)
Matjordlaget skal fjernes i samråd med landbruksmyndigheten i kommunen, og benyttes på områder i
aktiv drift, eller på områder som skal tilbakeføres til landbruksformål.

2.5 VA-anlegg (§ 12-7 nr. 4)
VA-anlegg skal tilknyttes offentlig nett.
2.6 Overvann (§ 12-7 nr. 4)
I forbindelse med detaljprosjektering av området skal det utarbeides plan for overvannsbehandling.
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3. Bestemmelser til arealformål (§ 12-5)
3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
3.1.1 Bestemmelser for konsentrert småhusbebyggelse BKS 1
•

•
•
•
•
•

Innenfor formålet BKS1 kan det oppføres et leilighetsbygg på inntil 3 etasjer og med
opptil 12 boenheter, ev. en seksmannsbolig på inntil 2 etasjer, samt bygg til
fellesarealer og administrasjon av tjenestetilbud tilsvarende byggene i BKS4.
Maks tillatt bygningshøyde er 10,0m over angitt planeringshøyde (kote på plankartet)
Bygget skal ha maks 15% fall på tak.
Alle nye boenheter skal ha privat uteplass på minimum 8m².
Under bakken skal det etableres p-kjeller med plass til maks. 1,25 p-plasser pr.
boenhet, min. 1,5 sykkelparkeringsplass pr. boenhet, samt boder.
Dersom det bygges ordinært leilighetsbygg med 3 etasjer i BKS1, kan det bygges
gangbro mellom delområdene BKS1 og BKS2. Denne skal gå fra planert terreng i BKS2
og over til 2.etasje i leilighetsbygget på BKS1. Gangbroen kan gå ut over
byggegrensene.

3.1.2 Bestemmelser for konsentrert småhusbebyggelse BKS 2
•
•
•
•

Innenfor formålene BKS2 skal det oppføres 2 firemannsboliger på inntil 2 etasjer.
Maks tillatt gesimshøyde er 7,0m over angitt planeringshøyde (kote på plankartet)
Bygget skal ha maks 15% fall på tak..
Alle nye boenheter skal ha privat uteplass på minimum 8m².

3.1.3 Bestemmelser for konsentrert småhusbebyggelse BKS 3
•
•
•
•
•
•

Innenfor formålet BKS3 kan det oppføres et leilighetsbygg på 3 etasjer og opptil 16
boenheter.
Maks tillatt gesimshøyde er 10,0m over angitt planeringshøyde (kote på plankartet)
Bygget skal ha maks 15% fall på tak.
Under bakken skal det etableres p-kjeller med maks. 1,25 p-plasser pr. boenhet, min.
1,5 sykkelparkeringsplass pr. boenhet, samt boder, for delområdene BKS2 og BKS3.
Alle nye boenheter skal ha privat uteplass på minimum 8m².
Heis- og trapperom, samt svalganger og rømningstrapper kan gå inntil 5m utenfor
byggegrensen, men innenfor boligformålet, i vest.

3.1.4 Bestemmelser for konsentrert småhusbebyggelse BKS 4
•
•
•
•
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Innenfor formålene BKS4 skal det oppføres en seksmannsbolig på inntil 2 etasjer, samt
bygg til fellesarealer og administrasjon av tjenestetilbud.
Maks tillatt gesimshøyde er 7,0m over angitt planeringshøyde (kote på plankartet)
Bygget skal ha maks 15% fall på tak.
Under bakken tillates etablert p-kjeller med plass til maks. 1 p-plasser pr. boenhet, min.
1,5 sykkelparkeringsplass pr. boenhet, samt boder.
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•

Alle nye boliger skal ha privat uteplass på minimum 8m².

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
Parkering
• f_BG2 er felles for boenheter innenfor BKS1.
• f_BG1 er felles for boenheter innenfor BKS2, BKS3 og ev. BKS1.
• f_BG3 er felles for boenheter innenfor BKS4.
• Maks 1, 25 p-plasser pr boenhet skal etableres under bakken i p-kjeller for delområdene
BKS1 og BKS3.
• 6 p-plasser skal etableres i p-kjeller under bakken, for BKS4.
• Det skal etableres minimum 1,5 sykkelparkeringsplass pr. boenhet for alle delområdene.
Disse skal være i p-kjeller eller på overbygd areal på bakkeplan.

3.3 Lekeplass f_BLK1 - f_BLK4 (§ 12-5 nr. 3)
•
•
•

F_BLK1 – f_BLK4 skal opparbeides med innhold tilsvarende illustrasjonsplan datert
02.02.2022.
Støyskjerm skal etableres som i støyrapport og illustrasjonsplan.
Gjerde med portløsning kan oppføres i formålsgrensen der hvor det er naturlig for å
sikre mot trafikk og/eller fall.

3.4 Renovasjon f_BRE1
•
•

Innenfor formålet skal det etableres nedgravd felles avfallsanlegg som skal betjene
områdene BKS1-4.
Renovasjonsområdet skal være i nivå med tilstøtende veg o_SKV1, og overkjørbart.

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)
4.1 Sikringssone frisikt
Innenfor frisiktsoner tillates ikke vegetasjon eller gjerder høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå.
Terreng kan ikke planeres høyere enn tilstøtende vegers nivå.

4.2 Støysone – Gul sone H220
På plankartet vises arealer som er støyutsatt med Lden 55-65db.
Alle boenheter skal ha privat uteplass med minst 8 m² oppholdsareal med støy under Lden 55 db.
Uteplassen kan være utformet som vinterhage forutsatt at rommet kan åpnes til minst 2/3 av
balkongens bredde. Se rekkefølgebestemmelse 5.1.3
Lekeplasser (f_BLK) og uteoppholdsarealer (f_BUT) skal ha støynivå Lden 55 DB eller lavere. Ifølge
støyrapport fra SWECO kan dette ivaretas med støyskjerm med høyde min. 1,7 m og utstrekning som
vist på plankartet.
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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.

5. Rekkefølgebestemmelser (§ 12-7 nr. 10)
5.1 Før igangsettelsestillatelse BKS1-BKS4
5.1.1

Infrastruktur og tekniske anlegg frem til det aktuelle området for tiltaket skal være ferdigstilt.

5.1.2

O_SGS6 og fotgjengerfelt i tilknytning til denne skal være etablert.

5.1.3

Før nye bygninger innenfor BKS1-BKS4 gis igangsettingstillatelse skal avkjørsler fra Frivoldveien
inkludert frisiktsoner for det aktuelle planeringsnivået, være ferdig opparbeidet.

5.1.4

Før nye tiltak innenfor BKS1-BKS4 gis igangsettelsestillatelse skal p-kjellere være ferdig
opparbeidet.

5.1.5

Det skal utarbeides mer detaljert støyutredning i forbindelse med byggesak, som sikrer detaljert
utforming av støyskjerming.

5.1.6

Krav iht NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred (7/2014)» skal være ivaretatt før nye tiltak
innenfor planområdet gis rammetillatelse.

5.1.7

Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor området med matjord, skal det fremlegges
plan for kommunens landbruksmyndighet, som redegjør for kravene i § 2.6.

5.2 Før bebyggelse tas i bruk (BKS1-BKS4, og f_BLK)
5.2.1

Før brukstillatelse for nye tiltak innenfor BKS1-4 gis, skal det være etablert slokkevann med
kapasitet på 20l/s i området.

5.2.2

Før brukstillatelse gis for BKS1-4 skal støyskjermingstiltak være etablert slik at hver boenhet har
minst én privat uteplass med støynivå fra veitrafikk på maksimalt 55 db.

5.2.3

Før brukstillatelse gis for boligene BKS1, 2 og 3 skal tilhørende lekeplasser være ferdig
opparbeidet og utstyrt iht. illustrasjonsplan datert 02.02.2022.

5.2.4

Før brukstillatelse gis for boligene på BKS1, 2 og 3, skal tilhørende lekeplasser ha støyskjerming
etablert slik at støynivå fra veitrafikk er på maksimalt 55 db.

5.2.5

Før brukstillatelse gis for boligene på BKS4 skal lekeplassene f_BLK3 være ferdig opparbeidet
og nødvendig støyskjerming etablert slik at støynivå fra veitrafikk er på maksimalt 55 db.

5.2.6

Før brukstillatelse gis for boligene BKS1 - BKS4 skal utearealene f_BUT1 – f_BUT5 være ferdig
opparbeidet og nødvendig støyskjerming etablert slik at støynivå fra veitrafikk er på maksimalt
55 db.
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5.2.7

Før brukstillatelse gis for tiltak innenfor BKS1 - BKS4, skal felles, nedgravd renovasjonsanlegg
etableres innenfor f_BRE1.
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