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Reguleringsbestemmelser 
 
Bestemmelsene gjelder for planområdet som vist på plankart av 28.08.20 
 

1. Planens målsettning 
 

Planens formål er å legge til rette for boligbygging. 
 
2. Planområdet 
 

Planen deles inn i følgende områder i samsvar med plan- og bygningslovens § 
12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg – frittliggende småhusbebyggelse BFS1-2 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – kjøreveg o_SKV1 

 
3. Fellesbestemmelser  
 

a) Sammen med byggemelding skal det vedlegges en målsatt situasjonsplan i 
M =1:500 som skal vise hvordan den ubebygde del av tomten skal planeres 
og utnyttes. På planen skal angis gjerder, forstøtningsmurer, adkomst, 
parkeringsareal, plass for søppelkasser og terrengmessig behandling med 
høydeangivelser. 

b) Boligbebyggelse skal ha et ladepunkt for el-bil pr. boenhet 
c) Boligbebyggelse skal ha oppstillingsplass for 2 biler  
d) I siktsoner skal det ikke møbleres/beplantes høyere enn 50 cm over 

veibanen. 
e) Krav til trekkrør for internett til hver boenhet. 

 
4. Frittliggende småhusbebyggelse BFS1-2 

 

 
a) Tomtestruktur 

Det tillates to tomter innenfor planområdet, en i BFS1 og en i BFS2. 
 

b) Krav til uteoppholdsareal (pbl §12-7) 
For hver boenhet skal det minimum avsettes 25 m² uteoppholdsareal på 
terreng. 

 
c) Plassering av bebyggelse (pbl §12-7) 

Bolighus og garasjer skal plasseres innenfor byggegrenser som vist i 
plankart. Andre mindre bygg og tiltak tillates utenfor byggegrensen. 
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d) Bebyggelse 
I BFS1 tillates 1 boenhet og 1 garasje. I BFS2 tillates 1 boenhet og 1 
garasje. 

 
e) Garasjer (pbl §12-7) 

For frittliggende garasjer skal takvinkel tilpasset boligen.  
Maks bruksareal = 50 m². 
Frittliggende garasje kan plasseres inntil 0,5m fra nabogrense 

 
f) Utnyttelse (pbl §12-7) 

Bebygd areal (BYA) = 165 m²  BYA for BFS1 og 145m² for BFS2. 
I tillegg tillates mindre bygg som drivhus, hagestue, lekehus, bod. 

 
g) Terrengtilpasninger (pbl §12-7) 

Ved søknad om byggetillatelse skal det legges frem snitt eller fasadetegning 
som viser forhold til nabotomt/ nabobebyggelse og tilstøtende vei. 

 

. 

h) Takform 
Saltak med møneretning definert i reguleringsplan, Tillates oppløft inntil 30% 
av takflaten. Det tillates møne med fall 1:30. 

 

. 

i) Høyder (pbl §12-7) 
Bygningenes maksimale mønehøyde er 24,4moh. 
Mønehøyde garasje er 20,4moh. 
Møneretning vist i plankart. 
 

 

j) Materialvalg 
Taktekking i grå skifer eller grå fibersementplater.  
Stående panel i ubehandlet treverk eller heldekkende maling. Farger jmf. 
fargeveileder for Borhaug.  
Takrenner og beslag i sink/alu farge. 

 

. 

5. Atkomst og parkering 
 

 

a) Avkjørsel (pbl §12-7) 
Det tillates 1 avkjørsel pr bolig. 

 
Avkjørsler er vist med piler på plankartet. 
 

6. Vegetasjon 
 

Vegetasjon i skråning mot sør skal bevares og være en del at et 
sammenhengene belte. Årlig slåing av området tillates.  
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