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Detaljreguleringsplan for Kjørrefjord – gnr 13, bnr 9, 29
Farsund kommune
Plan ID:  17100

Dato 20.2.2021

Reguleringsbestemmelser
Bestemmelsene gjelder for planområdet som vist på plankart av 5.1.2021.

§1 Planens målsetting

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av 4 nye boliger i planområdet
med tilhørende ny atkomstveg.

§2 Planområdet

Planen deles inn i følgende områder i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-5:

Bebyggelse og anlegg
Bolig B1-5
Fritidsbebyggelse H1
Lekeplass Lek

Veg og samferdselsanlegg Kjøreveg SKV1
Annen veggrunn SVT

Landbruk, natur og friluftsområder
Friluftformål FL1-6

§3 Fellesbestemmelser

a) Sammen med byggemelding skal det vedlegges en målsatt situasjonsplan i M =
1:200 som skal vise hvordan bygningene skal plasseres og hvordan den
ubebygde del av tomten skal planeres og utnyttes. På planen skal angis gjerder,
forstøtningsmurer, adkomst, parkeringsareal og terrengbehandling med
høydeangivelser.
Skråninger og fyllinger skal jordslås med stedegen masse etter opparbeiding.

b) Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på planen.

§4 Område for bolig

a) Området B1-B5 skal benyttes til boligbebyggelse som frittliggende eneboliger med
garasje. Tillatt utnyttelse er T-BYA = 350 m2 pr tomt inkludert parkering og alle
bygg på tomta.  For tomt B3 er T-BYA = 400m2 inkludert alle bygg og parkering.
Maks gesims- og mønehøyde er henholdsvis 6,5m og 9m over gjennomsnittlig
planert terreng. Tak med saltak skal tekkes med takstein av tegl eller betong med
matte flater.
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b) Garasjer kan bygges med area inntil BYA 50m2. Maks gesims- og mønehøyde på
garasje/uthus er henholdsvis 3 og 6m over gjennomsnittlig planert terreng.
Garasjer eller andre bygg på tomta skal ha samme formspråk som boligen.

c) For tomt B4 skal maks høyde på ferdig golv hovedplan ikke overstige kt 46,5 og
maks gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 5 og 7m.

d) For øvrige tomter skal maks høyde på ferdig golv hovedplan være som følger:
Tomt H1 kt 24,0
Tomt B1 kt 23,0
Tomt B2  kt 34,5
Tomt B3 kt 43,0
Tomt B5 kt 41,5

e) Dersom det bygges flate tak eller pulttak gjelder angitt gesimshøyde som maks
høyde på høyeste punkt på tak over gjennomsnittlig planert terreng.

f) For frittliggende garasjer/bod mindre enn 50 m2 BYA gjelder byggegrense på 1
meter fra nabogrense.

g) Det tillates hybelleilighet på inntil BRA 70 m2 som del av bolig på B1-5.

h) Det skal være et ladepunkt for elbil pr boenhet.

§5  Fritidsbebyggelse

a) Området H1 skal benyttes til fritidsbebyggelse. Tillatt utnyttelse er T-BYA = 200
m2 inkludert parkering med 2 plasser a 18 m2 og alle bygg på tomta. Maks
gesims- og mønehøyde er henholdsvis 6m og 8m over gjennomsnittlig planert
terreng. Tak skal være saltak skal ha takvinkel mellom 22 og 40 grader. Tak skal
tekkes med takstein av tegl eller betong med matte flater

§6  Atkomst og parkering

a) Atkomstveg SKV1 er felles privat veg for nye og eksisterende boliger på B1-B5.
Felles privat veg skal vedlikeholdes av boligene på B1-B5.

b) Det skal være min 2 parkeringsplasser for hver tomt på egen grunn i garasje eller
i det fri. Hver parkeringsplass regnes som BYA 18 m2 og inngår i beregning BYA
for tomta

c) Ved hybelleilighet som del av enebolig skal det være en parkeringsplass i tillegg.

d) Bebyggelsen på H1 har atkomst via eksisterende veg på gnr/bnr 13/8.

§7  Friluftsområder

a) I områdene for friluftformål kan det drives ordinært skogsdrift.

§8  Rekkefølgekrav

a) Lekeplass BLK skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse til andre ny bolig i
planområdet


