
REGULERINGSBESTEMMELSER  

 

DETALJREGULERING ETTER PBL. § 12-3 FOR LUND VEST 

GNR./BNR. 30/225 M. FL. 

PLANID: 0123-2014-0006 

Planens dato: 28.02.2017 

Kommunestyrets vedtak: 22.06.2017 

 

 

§ 1 PLANENS BEGRENSNING 

Planens begrensning er vist med reguleringsgrense på plankart merket PlanID 0123-2014-

0006 og datert 17.02.2017. 

 

§ 2 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE FORMÅL: 

a) Bebyggelse og anlegg (Pbl. § 12-5 nr. 1)      

Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse  

Felt BF 5-8 og BF 12-14      Sosi-kode 1111  

Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse 

Felt BK1-4 og BK 9-11      Sosi-kode 1112 

Energianlegg (Trafo)      Sosi-kode 1510 

Vann- og avløpsanlegg      Sosi-kode 1540 

Lekeplass       Sosi-kode 1610 

         

 

b) Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl. § 12-5 nr. 2) 

Kjøreveg, KVG 1-9      Sosi-kode 2011 

Fortau        Sosi-kode 2012 

Gang- og sykkelveg      Sosi-kode 2015 

Annen veggrunn – grøntareal     Sosi-kode 2019 

 

c) Grønnstruktur (Pbl. § 12-5 nr. 3) 

Naturområde - Grønnstruktur     Sosi-kode 3020 

 

 

§ 3 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE HENSYNSSONER: 



a) Sikringssoner (Pbl. § 12-6) 

Frisiktsone       Sosi-kode 560 

Bevaring naturmiljø      Sosi-kode 140 

 

§ 4 FELLESBESTEMMELSER 

a) Kulturminner: Dersom det under anleggsarbeid treffes på automatisk fredede kulturminner, 

eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller 

brent stein eller andre spor som indikerer eldre tids aktivitet i området, skal arbeidet 

øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 

nr. 50 (Kulturminneloven) § 8. 

 

b) Støy: Grenseverdier for støy gitt i retningslinje T-1442:2012, tabell 3 gjelder for planen. 

Støykrav for uteoppholdsarealer skal være innenfor grenseverdiene oppgitt i T-1442:2012. 

Dersom støymålinger/beregninger viser at støybegrensende tiltak må iverksettes for den 

enkelte bolig, skal oppstående støynivå oppgis for den enkelte bolig. Ev. 

støybeskyttelsestiltak på den enkelte bolig skal være gjennomført før brukstillatelse for 

boligen gis. 

 

c) Grunnforhold: Det skal ved tiltaksprosjektering på feltene BK 1 og 9-11 samt BF 13-14 

vurderes behov for mer nøyaktig bæreevne- og setningsberegninger, jf. geoteknisk rapport 

datert 27.10.2016. 

 

d) Universell utforming: Utbygger skal ved rammesøknad redegjøre for hvor vidt universell 

utforming er benyttet i tiltaket.  

Opparbeidede utendørsarealer og lekeplasser skal så langt det er mulig utformes iht. 

prinsipper for universell utforming 

 

e) Estetikk: Det skal tilstrebes at alle tiltak, herunder terrengbehandling og uteareal, utformes 

med hensyn på estetikk, arkitektur og byggeskikk. Bygningsuttrykk må tilpasses og 

harmonere med eksisterende bebyggelse og det skal spesielt legges vekt på visuelle uttrykk 

mot omkringliggende boligbebyggelse og hovedveier.  

 

f) Tekniske anlegg: Tekniske anlegg, herunder vann og avløpsledninger, internett/tv/tlf og 

lignende, skal legges i bakken. Vann- og avløpsinstallasjonene skal innfri kommunens 

forskrifter og normer og tilstrebes omforent i en VA-rammeplan.  

Overvann skal håndteres lokalt ved f. eks fordrøyning og infiltrasjon. Påslipp på 

overvannsledningene fra overflatevann tillates ikke. Dette kravet gjelder også i 

anleggsperioden. 

Interne veier på de enkelte felt (veier som ikke er vist på plankart) kan opparbeides innenfor 

feltene. Skråningsutslag for alle veier tillates lagt på privat tomtegrunn.  

 



I anleggs- og byggefasen skal det tilrettelegges for sikker fremkommelighet for gående og 

syklende.  

 

g) Parkering: Det skal opparbeides plass i garasje og til gjesteparkering etter følgende gradering: 

 Leiligheter mindre enn 60 m² BRA:  

1 plass i garasje pr enhet. Ved sekundærleilighet i enebolig kan plass opparbeides på 

terreng 

 Leiligheter og boliger større eller lik 60 m² BRA: 

2 plasser pr enhet, derav minimum 1 plass i garasje 

Krav til parkering inngår i beregningsgrunnlaget for grad av utnytting. Det beregnes 18 m² 

per parkeringsplass ved overflateparkering. 

 

 

§ 5  OMRÅDE FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl. § 12-5 nr. 1)  

1. Område for boligbebyggelse, felt BF 5-8 og BF 12-14 

a) Området reguleres til område for frittliggende småhusbebyggelse. Det tillates inntil 2 

boenheter per eiendom. 

Bebyggelsen tillates oppført med gesimshøyde 6 m på husets og mønehøyde 8 meter, målt i 

forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Gesimshøyde for 

pulttak/flatt tak: 7,0 m. Takoppløft/ark tillates med inntil 1/3 av fasadelengden. Høyde på 

takoppløft/ark begrenses av mønehøyde. På felt BF 5, BF 13 og BF 14 tillates bebyggelsen 

oppført med gesimshøyde 8 m og mønehøyde 10 meter, målt i forhold til opprinnelig 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Gesimshøyde for pulttak/flatt tak: 9,0 m.  

b) Grad av utnytting for felt BF 5-8 og BF 12-14: 

én (1) boenhet: %- BYA: 30 %. 

to (2) boenheter: %-BYA: 35 %.  

c) Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) skal ikke være over 50 m² for garasje. 

Garasjen skal være enetasjes uten ark/takopplett.  

d) Der ikke annet framgår av plankart, gjelder avstandsregler i pbl § 29-4. Det er tillatt å oppføre 

mindre bygg som garasje eller bod inntil 1 m fra tomtegrense, med unntak av grense mot vei. 

Garasje med parallell avkjørsel kan kommunen tillate plassert inntil 2 meter fra 

eiendomsgrense mot vei.  

e) Minimum uteoppholdsareal: MUA = 50 m² per boenhet. Ikke overbygd del av terrasser og 
takterrasser medregnes ikke. 

f) Tomter skal deles i tråd med plankartet. Det kan gjøres justeringer mot veiareal.  

g) For felt BF 5-8 og BF 13-15, frittliggende småhusbebyggelse gjelder kommunens 

renovasjonsnorm. 

h) Ved oppfylling for plassering av bebyggelse skal avvik fra opprinnelig terrengs 

gjennomsnittsnivå rundt bygningen ikke overskride 1,0 m.  

 



  

2. Område for boligbebyggelse, felt BK 1-4 og BK 9-11 

a) Området reguleres til område for konsentrert småhusbebyggelse.  

b) I felt BK2-4 og BK 9-11 kan det oppføres rekkehus og konsentrert småhusbebyggelse som 

rekkehus, kjedete eneboliger, to-mannsboliger, eneboliger i tunklynger. Byggegrense er 4 m 

fra tomtegrense. Det skal avsettes areal til lek, felles opphold, adkomstveier, tekniske anlegg 

og parkering innenfor området.  

c) I felt BK1 kan det oppføres lavblokker eller rekkehus. 

d) Bebyggelse i felt BK 2-4 og BK 9-11 tillates oppført med gesimshøyde 8 m på husets og 

mønehøyde 11 meter, målt i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygningen. For felt BK1 tillates byggehøyde 14 m for både gesimshøyde og mønehøyde, målt 

i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

e) Grad av utnytting er %-BYA = 45 %.  

f) Der ikke annet framgår av plankart, gjelder avstandsregler i pbl § 29-4. Det er tillatt å oppføre 

mindre bygg som garasje eller bod inntil 1 m fra tomtegrense, med unntak av grense mot vei. 

Garasje med parallell avkjørsel kan kommunen tillate plassert inntil 2 meter fra 

eiendomsgrense mot vei. Mot grøntarealer er ikke byggegrense definert, men bebyggelsen 

må ikke plasseres slik at denne er til hinder for bruk av disse arealene eller på annen måte 

forringer grøntarealenes kvalitet. 

g) I felt BK11 skal det etableres en minimum 2 m bred skjermvegetasjon langs tomtegrensen 

mot landbruksareal i øst.  

h) Minimum uteoppholdsareal: MUA = 50 m² per boenhet. Ikke overbygd del av terrasser og 
takterrasser medregnes ikke 

i) Renovasjon skal etableres som felles løsning med dyprenovasjon. Renovasjonsløsning skal 

godkjennes av kommunens renovasjonsselskap. 

j) Det skal etableres ladepunkt for ladbar motorvogn/el-sykkel på minst 20% av p-plassene i 

garasje/garasjeanlegg. Det skal legges til rette for fremtidig opplegg til ladeuttak for ladbar 

motorvogn, enten i form av trekkerør eller kabelbru, for alle p-plasser i 

garasje/garasjeanlegg. Tilsvarende gjelder for el-sykkel. 

k) Det skal avsettes 2 sykkelparkeringsplasser pr boenhet. Minimum 25% av plassene skal være 

overdekket eller avsatt i carport/garasje.  Det tillates mindre konstruksjoner for 

overdekking/innelåsing av sykkelparkering. Det skal redegjøres for parkering av sykler ved 

søknad om byggetillatelse.  

l) Innenfor hvert område skal alle boenheter ha tilgang til mindre nærlekeplass/sandlekeplass 

innenfor en avstand på 50 m fra inngang og uten at en må krysse trafikkert gate. Det skal 

redegjøres for plassering og opparbeiding av lekeplasser ved søknad om byggetillatelse.  

 

3. Område Energianlegg (Trafo) 

a) Innenfor området skal transformatorstasjon anlegges i henhold til e-verkets plan for internt 

fordelingsnett i området. 

 

4. Område Vann- og avløpsanlegg 

a) Innenfor området skal det anlegges felles vann- og avløpsanlegg med adkomst. 

 

5. Lekeplass 



a) LEK 1 er ballplass. LEK 1 skal opparbeides slik at det legges til rette for flere typer ballspill. LEK 

2-8 skal opparbeides med minimum to lekeapparater egnet for små barn, sandkasse samt 

benker/bord med plass til minimum 4 personer. Lekeplasser skal være ferdig planert og klar 

for bruk før det gis ferdig attest, alternativt midlertidig brukstillatelse, for bebyggelsen. 

Justeringer av plassering og avgrensning av arealet kan godkjennes dersom størrelse og 

kvalitet på det regulerte arealet opprettholdes. 

b) LEK 1 og LEK 5 er fellesområder. LEK 1 og LEK 5 skal ferdigstilles før det gis ferdigattest på BK 

1 og BK 11. 

 

 

§ 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl. § 12-5 nr. 2)  

1. Område for kjørevei, KVG 1-9 

a) Området reguleres til kjørevei. KVG 1-6 er offentlig areal.  

b) KVG 1 og KVG 9 reguleres i bredde på 8 meter med asfaltert bredde på 6 meter.  

c) KVG 2-6 reguleres i bredde på 6,5 meter med asfaltert bredde på 4,5 meter  

d) KVG 7 reguleres i bredde 6 meter med asfaltert bredde på 4 meter 

e) KVG 8 er felles avkjørsel 

 

2. Fortau 

a) Området reguleres til fortau. Fortau er offentlig areal. 

b) I området skal det anlegges fortau med regulert bredde 3 meter og asfaltert i bredde 2,5 

meter. 

 

3. Område for gang- og sykkelvei, GSV 

a) Området reguleres til gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelvei er offentlig areal. 

b) I området skal det anlegges gang- og sykkelvei som vist på reguleringskartet, regulert bredde 

3 meter og asfaltert i bredde 2,5 meter. 

 

4. Annen veigrunn – grøntareal 

a) Veiskjæringer/fyllinger skal beplantes, revegeteres eller behandles på annen tiltalende måte. 

Veiskråninger skal ikke ha større stigning enn 1:1,5 uten at denne er sikret med steinplastring 

eller annet tiltak. 

 

§ 7  GRØNNSTRUKTUR (Pbl. § 12-5 nr. 3)  

1. Naturområde - grønnstruktur 

Områdene skal tjene som grøntareal og kan nyttes til fri ferdsel for allmennheten. 

Eksisterende vegetasjon og terreng skal opprettholdes i størst mulig utstrekning. Hogst i disse 

områdene er ikke ønskelig og kun tillatt som ledd i naturlig skjøtsel av områdene eller for 

framføring av kommunaltekniske anlegg. Der terrenget blir berørt av eventuelle traseer for 

VA-ledninger og oppfylling skal det lages planer for reetablering/bevaring av 

naturvegetasjonen. Grøntområdene skal så langt som mulig skjermes for anleggsmaskiner. 

Stier kan opparbeides. 

 



Ansvar for drift og stell av fellesområder som LEK 1 og LEK 5 samt grønnstruktur tillegges 

hjemmelshavere til boligeiendommene i planområdet, herunder også sameier og borettslag.   

 

§ 8  HENSYNSSONE SIKRINGSOMRÅDE (Pbl. § 12-6) 

1. Bevaring naturmiljø 

a)  Hensynssonen H560 omfatter vassdrag og vegetasjon langs vassdrag.  I dette området er det 

i utgangspunktet ikke tillatt med noen form for inngrep utover det som utføres av 

vernemyndigheter for å opprettholde områdets biologiske mangfold. Området er flomsone 

20 m fra vassdrag, og dersom evt bebyggelse eller andre inngrep i byggeområdene berører 

hensynssonen skal det dokumenteres før rammetillatelse gis at flomsonen ivaretas. 

2. Område for frisikt: 

b) Innenfor områdene tillates ikke sikthindrende gjenstander høyere enn 0,5 m over 

tilstøtende veibaner. Enkelte oppstammede trær uten grener eller løvverk i høyde opp til 3 

meter over tilstøtende veibaner kan tillates. 

 

§ 9  SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 

I forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak skal det utarbeides situasjonsplan/ 

utomhusplan i målestokk 1:500.  

Tegningen skal vise all arealdisponering som:  

 

- Bebyggelsens plassering, herunder garasje 

- Kotehøyder på bygninger og terreng 

- Veiadkomster og biloppstillingsplasser 

 

For BK-områder skal tegningen i tillegg vise: 

- Felles utearealer 

- Lekeplasser med utstyr 

- Plassering av renovasjonsløsning 

- Interne gangveier og –forbindelser  

 

 For alle tiltak skal det utarbeides terrengprofiler som viser endringer fra opprinnelig terreng.  

 

§ 10 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

a) Før det kan gis tillatelse til opprettelse til nye grunneiendommer på felt regulert til 

boligformål, skal det foreligge ferdigattest, alternativt midlertidig driftstillatelse, for 

tilstøtende kjørevei. 

b) Før bebyggelse og anlegg tas i bruk skal tilhørende utomhusanlegg, tekniske anlegg, vann- og 

avløp, elektrisitet, nødvendige sikringstiltak, adkomstvei og internveier være etablert. 

c) Eventuelle støytiltak skal være ferdigstilt før det gis midlertidig brukstillatelse og/eller 

ferdigattest. 



Dato: 22.06.2017 

 


