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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 – BF8 
• Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BK1 – BK11 
• Øvrige kommunaltekniske anlegg – post/renovasjon, f_PR1 – f_PR8 
• Øvrige kommunaltekniske anlegg – renovasjon, f_R1 – f_R2 
• Lekeplass, f_L1 – f_L4   

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 2) 

• Kjøreveg, o_V1 – o_V2, p_V1 – p_V6 

• Fortau, o_F1 

• Annen veigrunn – tekniske anlegg, o_A1 – o_A8 

• Annen veigrunn – grøntareal, o_AG1 – o_AG5, p_AG1 – p_AG2 

• Parkeringsplasser, f_P1 – f_P2   

 

Grønnstruktur (Pbl § 12-5, ledd nr 3) 

• Grønnstruktur, p_G1 – p_G5 

• Turvei, p_T1 – p_T6   

 

Hensynssoner i reguleringsplan (Pbl §§ 12-6 og 11-8) 

• Sikringssone (Pbl § 11-8, ledd nr A) - Frisikt, H140_1 – H140_13 

• Sone for sikring av kulturmiljø (Pbl § 11-8, ledd nr C) – H570_1 – H570_9    

 

 

2. FELLESBESTEMMELSER   
 

2.1 Mindre bygninger, som f.eks garasje/carport og frittliggende boder/uthus, med BYA inntil 50 

m2 kan plasseres utenfor byggegrensene mot vei, men ikke nærmere enn 1,0 m fra grense 



mot veiformål (annen veigrunn eller vei) hvis innkjøringen til garasjen/carporten er parallell 

med veien. Er innkjøringen til garasjen/carporten vinkelrett eller skrå på veien må avstanden 

være minst 5 meter mellom asfaltkant vei og garasjeport. Plassering må ikke komme i konflikt 

med frisikt (3 x 20 meter) i avkjørsel.  

 

2.2 Garasje/carport og frittliggende boder/uthus skal være tilpasset bolighuset mht. materialvalg, 

form og farge.   

 

2.3 Beholdere for renovasjon og stativ for post kan plasseres utenfor byggegrense mot vei, inntil 

1,0 meter fra grense mot vei og i formålsgrense mot sideareal til vei (annen veigrunn). 

Plassering må ikke komme i konflikt med frisikt (3 x 20 meter) i avkjørsel.   

 

2.4 I BK1 - BK 11 kan tomt deles i separate gnr/bnr i skillevegg mellom boligenheter.    

 

2.5 Tillatt utnyttelse i %-BYA for de ulike byggeområdene framgår av plankartet. %BYA gjelder 

for hver tomt.   

 

2.6 Maksimal tillatt mønekote (mk) for hver bolig innenfor byggegrense er påført plankartet. 

Kotehøyde (~k) på planert byggetomt for hver bolig innenfor byggegrense er påført 

plankartet. Boliger skal plasseres i vertikalplanet på kotehøyder (~k) vist i plankartet, dog 

med justeringsadgang på +/- 0,5 m.   

 

2.7 I delområder BF1 – BF7, BK1 – BK3 og BK9 – BK10 skal bygninger ha saltak og takvinkel 

skal ligge mellom 27 – 38 grader.   

 

2.8 I delområder BK4 – BK8 og BK11 skal bygninger ha flatt tak eller pulttak med takvinkel 

mellom 5 og 10 grader.   

 

2.9 Ved oppføring av murer på de enkelte byggetomtene skal alle synlige deler av murene 

utføres med naturstein. Forstøtningsmurer kan oppføres inntil tomtegrense.   

 

2.10 Alle boligenheter skal ha minst 8 m2 privat, skjermet uteplass, enten i form av veranda 

eller på bakkeplan. 

 

3. BEBYGGELSE OG ANLEGG   
 

3.1 Bestemmelsesområder 

#1 id 108340. Før iverksettingen av tiltak innenfor avgrensningen i plankartet i medhold av 

planen skal det foretas arkeologisk utgraving av den berørte automatisk fredete 

steinalderboplassen, id 108340, som er markert som bestemmelsesområde #1 i plankartet. 

 

Det skal tas kontakt med Aust-Agder fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres 

slik at omfanget a den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 

 

3.2 BF1 – BF7 er regulert til privat område for frittliggende småhusbebyggelse. Innenfor området 

skal det oppføres eneboliger. Det skal opparbeides 2 biloppstillingsplasser for hver 

boligenhet på egen tomt.  

   

3.3 BF8 er regulert til område for eksisterende, frittliggende småhusbebyggelse. Det skal 

opparbeides 2 biloppstillingsplasser for hver boligenhet på egen tomt.  

 



3.4 BK1 – BK11 er regulert til privat område for konsentrert småhusbebyggelse. Det skal på 

egen tomt opparbeides 2 biloppstillingsplasser for hver boligenhet for tomannsboliger og 1,5 

biloppstillingsplasser og 1,5 plass for sykkelparkering pr boligenhet for kjedede boliger. 

 

BK5 og BK6 skal ha all parkering på f_P2. BK4 skal ha en parkeringsplass på f_P2 og øvrig 

parkering på egen tomt.  BK7 skal ha en parkeringsplass pr boligenhet på f_P1 og øvrig 

parkering på egen tomt.    

 

3.5 Fordelingsnøkkel renovasjon / post / lek / adkomstvei /parkering er vist i tabell 1.   

 

Tabell 1 – fordelingsnøkkel renovasjon / post / lek / adkomstvei / parkering 

Tomtenr Post/renovasjon Renovasjon Lekeplass Adkomstvei Parkering 

1 f_PR1 Egen tomt f_L2 o_V1 Egen tomt 

2-3 f_PR1 Egen tomt f_L4 o_V1 Egen tomt 

4-5 f_PR2 f_R1 f_L4 p_V5 Egen tomt 

6 f_PR2 f_R1 f_L4 p_V5 + p_V6 f_P1 + Egen tomt 

7-8 f_PR2 f_R1 f_L4 p_V5 f_P1 + Egen tomt 

9-12 f_PR8 Egen tomt f_L1 p_V1 Egen tomt 

13-19 f_PR7 Egen tomt f_L1 p_V1 Egen tomt 

20-23 f_PR6 Egen tomt f_L1 p_V2 Egen tomt 

24 f_PR6 Egen tomt f_L1 p_V2 Egen tomt 

25-27 f_PR6 Egen tomt f_L1 p_V2 Egen tomt 

28-29 f_PR4 Egen tomt f_L3 o_V1 f_P2 

30 f_PR5 Egen tomt f_L3 o_V1 Egen tomt 

31-33 f_PR4 Egen tomt f_L3 o_V1 Egen tomt 

34-36 f_PR4 f_R2 f_L3 p_V3 Egen tomt 

 

3.6 f_PR1 - f_PR8 er regulert til felles område for post/renovasjon. Innenfor områdene skal det 

etableres anlegg for post/avfallshåndtering (papir/papp). Det kan settes opp levegger og tak 

over postkassestativ/renovasjonsdunker. %BYA=100%. Se fordelingsnøkkel i pkt. 3.4 over.  

  

3.7 f_R1 - f_R2 er regulert til felles område for renovasjon. Innenfor områdene skal det etableres 

anlegg for avfallshåndtering. Det kan settes opp levegger og tak over renovasjonsdunker. 

%BYA=100%. Se fordelingsnøkkel i pkt. 3.4 over.   

 

3.8 f_L1 – f_L4 er regulert til felles områder for lekeplasser. Lekeplassens skal opparbeides til 

lekeplass for små barn og minimum utstyres med tre lekeredskaper og en sittebenk. 

Lekeplassene skal sikres forsvarlig mot trafikk. 

 

3.9 f_L1 skal opparbeides etter prinsipper for universell utforming. 

 

3.10 I f_L3 skal det opparbeides sykkelløype, akebakke og grillplass.  

 

4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR   
 

4.1 Kjørevei p_V1 – p_V7 skal være private atkomstveier, felles for boliger iht. tabell 1.   

 

4.2 Kjørevei o_V1 skal være ny adkomstvei til boligområdet. Det skal settes opp rekkverk iht. 

Statens vegvesens håndbok 231 der dette er påkrevd. Det skal anlegges forstøtningsmur i 

naturstein mellom pel 360 og 380 på veiens sydside mot kjerrevei.   

 

4.3 Avkjørsler skal plasseres der avkjørselspil er vist på plankartet. Der avkjørselspil er plassert i 

tomtegrense skal det etableres felles avkjørsel for de tilstøtende tomtene. 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.   

 

4.4 o_A1 – o_A8 er regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg. Områdene skal benyttes til 

overvannshåndtering, siktsoner, snøopplag m.v. Områdene skal tildekkes med stedlige 

masser.   

 

4.5 o_AG1 – o_AG5 er regulert til annen veggrunn – grøntanlegg. Områdene skal benyttes til 

overvannshåndtering, siktsoner, snøopplag m.v. Områdene skal tildekkes med stedlige 

masser.   

 

4.6 p_AG1 – p_AG2 er regulert til annen veggrunn – grøntanlegg. Området er privat og skal 

benyttes til overvannshåndtering, siktsoner, snøopplag m.v. Området skal tildekkes med 

stedlige masser.   

 

4.7 f_P1 – f_P2 er regulert til felles områder for parkeringsplass. Områdene skal nyttes til 

parkering for bebyggelsen innenfor planområdet iht. fordelingsnøkkel i tabell 1. 2 av 

parkeringsplassene innenfor område f_P1 skal nyttes som gjesteparkering for områdene BK1 

– BK11.   

 

5. GRØNNSTRUKTUR   
 

5.1 p_G1 – p_G5 er regulert til privat område for grønnstruktur. Områdene p_G1 – p_G5 skal 

bevares som naturområder med stedegen vegetasjon. Det tillates tynningshogst og 

nødvendig landskapspleie.  

 

Områder regulert til grønnstruktur som grenser inntil offentlig eller privat vei kan benyttes til 

snøopplag.   

 

Det tillates oppført sittebenker i område p_G3 i forbindelse med utsiktspunkt.   

Det tillates terrenginngrep i grønnstrukturområdene i forbindelse med veg-, parkerings- og 

tomteanlegg. Inngrepene skal skje skånsomt, og eventuelle skjæringer og fyllinger som vil gå 

inn i grønnstrukturområdene, skal jordslås med stedlige masser.   

 

5.2 p_T1 – p_T6 er regulert til privat område for turveier. Områdene tillates opparbeidet til enkel 

sti. Det tillates terrenginngrep i områdene i forbindelse med veg-, parkerings- og 

tomteanlegg. Inngrepene skal skje skånsomt, og eventuelle skjæringer og fyllinger som vil gå 

inn turvegene skal tilpasses slik at gangstiene får en hensiktsmessig utforming.   

 

6. HENSYNSSONER   
 

6.1 H140_1 - H140_13 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. Antikvarisk bygningsmiljø. Nybygg innenfor området skal underordne seg 

bestående bygninger med materialvalg, form og uttrykk.    

 

6.3 H570_2. Gammel kjerrevei. Det skal ikke gjøres inngrep i området. Vegetasjon kan skjøttes.  

Eksisterende steingjerder skal bevares. 

 



6.4 H570_3 – H570_9. Eksisterende steingjerder skal bevares. 

 

7. REKKEFØLGEBESTEMMELSER   
 

7.1 Alle fellesområder og veier skal opparbeides og ferdigstilles før boenhetene som skal benytte 

de ulike veiene / fellesområdene tillates tatt i bruk, jf. Tabell 1.    

 

7.2 Opparbeidelse av private veier. p_V1 skal opparbeides før boliger i BF1 – BF4 og BK1 – BK2 

kan tas i bruk. p_V2 skal opparbeides før boliger i BF5, BK4 og BK5 kan tas i bruk. p_V3 skal 

opparbeides før boliger i BF7 kan tas i bruk. p_V5 og p_V6 skal opparbeides før boliger i BK7 

kan tas i bruk. 

 

7.3 Høyspenttrase gjennom planområdet skal legges i jordkabel før det gis brukstillatelse for 

boliger innenfor planområdet. 

 

 

Arendal, 02.02.2017 
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