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1. Generelt  
1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet.  
 
1.2 Innenfor planområdet skal arealene disponeres til følgende formål etter plan- og 

bygningslovens § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1) 

Boligbebyggelse      
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)  
Kjørevei, felles avkjørsel   f _Sv 
Annen veigrunn, tekniske anlegg  

 
 Hensynssone bevaring (pbl § 12-6 (H570) 
 
 Hensynssone frisikt, (pbl § 12-6, (H140) 
 

2. Bebyggelse og anlegg  
 

2.1 Området reguleres til boligbebyggelse med tilhørende anlegg.  
 
Maks. tillatt utnyttelse er BYA=20%.  
 

2.2 Inntil to boenheter kan etableres i eksiterende bygning. Det skal ikke oppføres andre 
boligbygg på eiendommen.  
 

2.2 Byggegrenser 

Bebyggelsen må plasseres innenfor de byggegrensene som er vist på kartet. Bygge- 
og anleggsområdene kan opparbeides ut til formålsgrense. 

2.3 Parkering skjer på egen tomt. For boenheter over BRA=75 kvm skal det etableres tre 
biloppstillingsplasser. For boenheter under BRA=75 kvm skal det etableres to 
biloppstillingsplasser.  
 
 
 
 
 
 



 

3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Avkjørsel fra offentlig vei skal vedlikeholdes i samsvar med krav fra vedkommende 
veimyndighet.   

 

4. Hensynssoner jf. pbl § 12-7,nr. 2 og 6. 

 
Bevaring av kulturmiljø (H570) 
 

a) Gamle Sønju skole skal bevares på grunn av dets kulturhistoriske verdi. 
b) Den gamle skolestua bevares og tillates kun tilbygget, eventuelt ombygget 

under forutsetning av at eksteriøret holdes uendret eller tilbakeføres til et 
mer opprinnelig utseende.  

c) Alle bygningsmessige arbeider på skolestua skal meldes til kommunen og 
av kommunen forelegges regional kulturmyndighet til uttalelse.  

d) Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge eller 
utilbørlig skjemme skolestua. 

e) Øvrige bygninger på angjeldende eiendommen faller ikke inn under 
bevaringsformålet.  

 
Frisiktsone (H140) 
Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt over 0,5 meter over plan på tilstøtende 
veier. Det er ikke tillatt å beplante eller nytte områdene på en slik måte at fri sikt 
hindres.  

 

5. Fellesbestemmelser.  
a) Eksiterende uthus skal søkes bevart.  
b) Ny bygningsmasse skal tilpasses eksisterende miljø.  
c) Eksiterende vegetasjon skal søkes bevart.  
d) Det skal ikke foretas inngrep i verken vegetasjon eller terreng som vil 

forringe områdets kulturhistoriske verdi.  
e) Ved byggesøknad skal det sikres tilstrekkelig og hygienisk betryggende 

vannforsyning. 
f) Avløp skal etableres som privat anlegg etter egen søknad.  
g) Dersom det ved arbeid i marka oppdages gjenstander eller andre spor fra 

førreformatorisk tid skal arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes 
regional kulturminnemyndighet, jfr. kulturminneloven.  

 


