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§ 1 PLANENS HENSIKT 
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for utvikling av Møllerhaven til konsentrert 
småhusbebyggelse med tilhørende anlegg. 
 
 
§ 2 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 
 

§2.1 Utomhusplan 
Før det kan gis tillatelse til tiltak skal det foreligge en helhetlig utomhusplan.  

Utomhusplanen skal leveres i egnet målestokk. Utomhusplanen skal som et minimum vise plassering 
av bygg og anlegg – herunder strømfordelingsskap, renovasjon og postkassestativ, tomteinndeling, 
vei med sideareal (plass for snøopplag), parkering, lekeplass, støttemurer, løsning for håndtering av 
overvann og koter for eksisterende og nytt terreng. Utomhusplanen skal også vise lekeplassens 
innhold og organisering. 

 

§2.3 Universell utforming 
Krav i teknisk forskrift til universell utforming skal ivaretas. 

 

§2.4 Teknisk plan 
Det skal utarbeides en teknisk plan for arealer regulert til samferdselsanlegg. 

 

§2.5 Byggegrenser 
Boligbebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene angitt på plankartet.  

 



 

§2.6 Renovasjon 
Avfallsbeholdere skal plasseres på innregulert plass R. Løsningen skal være delvis nedgravde 
containere og plassen utformes i samråd med renovasjonsselskapet. 

 

§2.7 Nettstasjon/ strømskap 
Innenfor formålet bolig og annen veigrunn tillates plassering av små tekniske fellesanlegg som 
kabelskap/fordelingsskap.  

 

§2.8 Postkassestativ 
Innenfor formålet bolig og annen veigrunn tillates plassering av felles stativ for postkasser. 

 

§2.9 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet fremkommer automatisk 
fredede kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles slik som omtalt 
i lov om kulturminner §8, 2.ledd. 

 

§2.10 Avkjøringer 
Det tillates etablert avkjøringer langs den interne veien i planområdet. Adkomstpilene på plankart er 
veiledende. 

 

§ 3 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 

§3.1 Bebyggelse og anlegg 

§3.1.1 Konsentrert småhusbebyggelse (felt BKS1 og BKS2)  

a) Arealbruk 
Områdene regulert til konsentrert småhusbebyggelse (BKS1 og BKS2) kan bebygges med 
småhus, herunder eneboliger, tomannsboliger eller rekkehus/boliger i rekke.  
 
Illustrasjonsplan er veiledende og er ikke juridisk bindende. 
 

b) Grad av utnytting 
Prosent bebygd areal samlet i BKS1 og BKS2 skal ikke overstige %BYA = 35%. 
Biloppstillingsplasser medregnes i BYA med 18m2. 
 

c) Byggehøyder 
Tillatt maksimal gesimshøyde er 7 meter over ferdig gjennomsnittlig planert terreng.  
 



 

d) Takform 
Bebyggelse skal ha flate tak (takvinkel mindre enn 4 grader). 
 

e) Parkering 
Det skal etableres minimum 2 biloppstillingsplasser og 2 sykkelparkeringsplasser per 
boenhet. 
 

f) Uteoppholdsareal 
I områder med boligformål skal det avsettes areal til felles uteopphold på minimum 100 m2 
per boenhet. Inntil 25 m2 av takterrasser/balkong per boenhet kan medregnes i 
uteoppholdsarealet. Felt Lekeplass kan medregnes i uteoppholdsarealet.   
 
 

§3.1.2 Lekeplass (BLK)  
Felles lekeplass skal opparbeides på felt Lekeplass. Lekeplassen skal utformes slik at den 
utgjør et godt lekemiljø for de minste barna, samtidig som den er møteplass for voksne.  
Området vil også fungere som åpent, tørt fordrøyningsmagasin, og utformes slik at den ved 
ekstreme nedbørstilfeller kan fordrøye overvann.  

 
 

§ 4 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER 

§4.1 Hensynssone for overvannshåndtering  

Lekeplassen vil utformes som et åpent, tørt fordrøyningsmagasin tiltenkt brukt ved ekstreme 
nedbørstilfeller – se §3.1.2.  

 

§4.2 Sikringssone for frisikt  

Frisiktsoner er markert i plankartet. Innenfor frisiktsone er det ikke tillatt å oppføre anlegg, gjerder 
eller vegetasjon som er høyere enn 0,5 m. 

 

  



 

§ 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

5.1 Før rammetillatelse  

5.1.1 Krav til utomhusplan 
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det foreligge en utomhusplan slik det er angitt 
i § 2.2. 

 

5.2 Før igangsettingstillatelse 

5.2.1 Strøm, vann og avløp  
Før det gis tillatelse for felt BKS skal det dokumenteres at det er tilstrekkelig strømforsyning 
og vann- og avløpsforhold til hele planområdet. 

 

5.3 Før bebyggelse tas i bruk  

5.3.1 Veg  
 Før bebyggelse på felt BKS tas i bruk skal kjøreveg med tilhørende annen veggrunn være 
ferdig opparbeidet med bredder som vist på plankartet. 

 Annen veggrunn grøntareal settes i stand og tilsås samtidig med vegarealet før øvrig 

 

5.3.2  Krav til lekeplass 
 Før første bolig på felt BKS kan tas i bruk skal lekeplass (BLK) være ferdig opparbeidet 

 


