
BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR: 

Semsveien 48, gnr.73, bnr.436 mfl. 
 
PlanID : 0670 
Dato : 01.12.2017 kl.16.15 
 

§ 1 Rettsvirkning 
 

Disse bestemmelser gjelder for planområdet innenfor avsatte reguleringsgrenser på plankartet. 
Reguleringsplanen gjelder for vertikalnivå: På grunnen (Nivå 2) 

 
 

§ 2 Generelt 
 

Området reguleres til: 
Byggeområder  : Boligbebyggelse-Konsentrert småhusbebyggelse 
Samferdselsområder.  : Kjørevei, kollektivholdeplass, annen veggrunn tekniske anlegg. 
Hensynssoner  : Frisiktsone H140, Støysone H220 
 
Regulert eierskap er angitt på plankart ved ingress foran feltnavn:  
f_ foran fellesområder og o_ foran offentlige. Øvrige områder har annet eierskap (privat) 

 
 

§ 3 Konsentrert småhusbebyggelse (BKS): 
 
I området kan oppføres konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsbolig eller 
kjede/rekkehus samt garasjeanlegg med parkering.  
 
3 a) Utnytting 
Tillatt grad av utnytting: %-BYA =30% 
Ved beregning av %-BYA beregnes 18 m² pr. oppstillingsplass utenfor garasje/carport. Ved felles 
parkeringsanlegg for 4 eller flere boenheter kan kommunen gjøre individuelle vurderinger med 
hensyn til beregningsgrunnlaget for parkeringsplassers størrelse, dog godkjennes ikke 
parkeringsplasser med areal mindre enn 2,5m x 5m. 
 
3 b) Bygningers utforming: 
Bebyggelsen skal i materialer, uttrykk og karakter tilpasses den stedlige byggeskikk. 
Takbelegg skal ikke være i lysreflekterende materialer. Ved behandling av byggemelding skal det 
tilstrebes at bebyggelsen glir godt inn i omgivelsene og utformes helhetlig mht. terreng- og 
gatetilpasning, materialvalg, fargebruk og formspråk. Ubebygde tomtearealer skal gir en tiltalende 
form og behandling. Gjerders utførelse, høyde og farge skal godkjennes av kommunen. 
 
Tillatte takformer er saltak, pulttak, og flate tak. Bebyggelsen skal utformes i en arkitektonisk god 
sammenheng. Bebyggelsens art, utforming og plassering skal godkjennes i hvert enkelt tilfelle av 
bygningsmulighetene. 
 

Takformer: Maks. mønehøyde Maks. gesimshøyde Tillatte takvinkler 
Saltak 9 m 6 m 18-40 grader 

Pulttak - 8 m 5-30 grader 
Flate tak - 8 m - 

Mønehøyde/ gesimshøyde måles fra gjennomsnittlig planert terreng. 



 
3 c) Minste uteoppholdsareal (MUA): 
For flermannsboliger med mer enn to boenheter, rekkehus og kjedede eneboliger skal det avsettes 
et brukbart uteoppholdsareal på minst 150 m² pr. boenhet. Innen uteoppholdsarealet skal avsettes 
min. 100m² som skal opparbeides som felles nærlekeplass. Se og rekkefølgebestemmelsene § 7b. 
 
Beregnet uteoppholdsareal skal dekkes på tomten bygningen ligger på. Hver boenhet skal ha en 
egen opparbeidet plass for uteopphold/terrasse eller balkong på min. 8 m² som kan ligge innen 
arealer beregnet for å inngå i uteoppholdsareal. For private opparbeidete uteplasser og felles 
lekeplass skal kravene til sol/støy være 100 % ivaretatt. 

 
3 d) Byggegrenser:  
Boligene skal plasseres innenfor angitte byggegrenser på plankartet.  
Garasjer og uthus kan tillates plassert utenfor angitte byggegrenser inntil 2 m fra nabogrense. 
Langs kjøreveg kan garasjer og uthus tillates plassert utenfor byggegrensene inntil 4 m fra 
vegkant om innkjøring til garasje skjer parallelt med veg og ellers ikke er i strid med angitte 
områder for fri sikt. Ved innkjøring normalt til veg kreves garasjeåpning plassert minst 6 m fra 
vegkant. 
 
3 e) Parkering: 

BRA boenhet Krav til antall 
biloppstillingsplasser 

Krav til antall sykkelplasser 

< 45 m² 1,5 P 2 SP 50 % av sykkelplasser skal 
være under tak.  45-75 m² 2 P 2 SP 

>75 m² 3 P 2 SP 
For leiligheter med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet skal uteparkering tilfredsstille krav 
for HC-parkering (4x6m) 
 
3 f) Universell utforming: 
Boenheter med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet skal tilrettelegges som tilgjengelige 
boliger iht. TEK10 og ha tilgang til HC-parkering. 
Lekeplass skal ha trinnfri tilgjengelighet tilrettelagt for rullestol. 
 
3 g) Trafikkstøy: 
For trafikkstøy innen hele planområdet gjelder Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging'', T-1442.  
 
Boliger: Jf. utførte støyberegninger i rapport 20996800-0-R01 fra SINUS AS dat. 16.5.2017, skal 
innvendige støyforhold i boliger innen planområdet dokumenteres ved søknad om tiltak. 
Støyforholdene skal tilfredsstille tabell 3 i T-1442/2016. 

Alle boliger skal ha støyverdier som ikke overstiger Lden = 55 dB utenfor vindu i støyutsatt 
fasade.  
 
Uteopphold: Områder som avsettes til lekeplass eller opparbeides for private uteoppholdsplasser 
skal ikke overstige 55 dBA.  

 
 

§ 4 Samferdselsområder: 
 
a) Offentlig kjøreveg o_SKV, (Semsveien):  
Reguleres med 5 m kjørebane og 2x0,5 m skuldre, dvs. regulert bredde 6 meter. 
 



b) Felles avkjørsel f_SKV 
Reguleres 5 m kjørebane, tosidige 0,5 m skuldre ved kryss mot o_SKV og regulert bredde 6 m. 
 
c) Kollektivholdeplass o_SKH 
Reguleres som opparbeidet i 4,6 m bredde fra skulderkant o_SKV (Semsveien) 

 
§ 5 Hensynssoner 

 
a) Frisiktsoner H140:  
Innen disse områdene er det av hensyn til den frie sikt, ikke tillatt å plassere objekter, snøopplag 
eller vekster som kan bli høyere enn 0,5 m over tilstøtende vegers planum. Kommunen kan 
godkjenne plassering av smale stolper < 20 cm ol, innen frisiktsonen når den finner dette 
forsvarlig. 
 
b) Støysone H220:  
På planen angitt Gul støysone er vist for mottakerhøyde 4 m beregnet uten tiltak med støyskjerm. 
Ved søknad om tiltak skal og skjermet situasjon vises med støykote med lavere mottakerhøyde for 
situasjon ved uteopphold. 
 

§ 6 Kulturminner 
 

1. Automatisk fredete kulturminner: 
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må arbeidet 
straks stanses og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens § 8, 
annet ledd.  
 
2. Nyere tids kulturminner: 
Eksisterende bolig på Semsveien 48 er et representativt og godt bevart bolighus fra første halvdel 
av 1800-tallet som anses å ha god verneverdi. Bygningen skal søkes bevart ved å bli nedtatt og 
flyttet til annen lokalitet. 
 

 
§ 7 Rekkefølgebestemmelser 

 
a) VA-plan:  
Innen det kan gis rammetillatelse for tiltak skal det foreligge godkjent plan for vann og avløp. 
VA-plan kan omsøkes samtidig med tiltak. 
 
b) Lekeplass:  
Innen boligområdets arealer beregnet til uteopphold skal avsettes plass for felles lek som skal 
opparbeides med sikringsgjerde mot gårdsplass, et lekeapparat, sandkasse og sittegruppe. 
Lekeplassen skal være ferdig opparbeidet innen ferdigattest for bolig kan utstedes. 
 
c) Støytiltak: 
Vedlagt søknad om tiltak og situasjonsplan skal følge dokumentasjon av støyforhold for 
situasjonsplanens avsatte lekeplass og dimensjonering av nødvendige støytiltak ss. støyskjerm. 
 
d) Bevaringsverdig bygning:  
Før riving kan tillates iverksatt av eksisterende hovedbygning skal bygningen dokumenteres av 
antikvarisk fagkyndig gjennom oppmåling og grundig beskrivelse av konstruksjon, rominndeling 
og overflater. Kommunen kontaktes for oppmåling og dokumentasjon av bygningen. Tillatelse til 
rivning kan utstedes når bygget er dokumentert. 



---§§§--- 


