
FORSLAG TIL 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

PLANID: 0123-2014-0005 

DETALJREGULERING ETTER PBL § 12-3 FOR GRINDA, GNR./BNR. 33/1, 33/10 OG 33/73. 

Planens dato: 

Kommunestyrets vedtak: 

 

§1 PLANENS BEGRENSNING 

Planens begrensning er vist med reguleringsgrense på plankart merket PlanID 0123-2014-0005 
og datert <DATO>. 

§2 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE FORMÅL 

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

Frittliggende småhusbebyggelse, BFS1-4   SOSi-kode 1111 

Konsentrert småhusbebyggelse, BKS    SOSi-kode 1112 

Energianlegg, f_BE      SOSi-kode 1510 

Renovasjonsanlegg, f_BRE     SOSi-kode 1550 

Lekeplass, f_BLK      SOSi-kode 1610 

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

Vei, o_SV1-2       SOSi-kode 2010 

Annen veigrunn – tekniske anlegg, SVT1-4   SOSi-kode 2018 

Annen veigrunn – grøntareal, SVG1-3    SOSi-kode 2019 

Parkering, f_SPA      SOSi-kode 2080 

c) Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr. 3) 

Turvei, f_GT1-2, o_GT3 -4     SOSi-kode 3031 

Friområde, o_GF1-2      SOSi-kode 3040 

§3 OMRÅDET REGULERES TIL FØLGENDE HENSYNSSONER 

a) Fareområder (PBL § 12-6) 

Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler), H370_1-2  SOSi-kode 370 



§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 (Kulturminneloven). 
 

b) STØY 
Fremtidig arealbruk må ikke føre til miljøbelastning som overstiger grenseverdiene som 
fremgår av retningslinjer for støy i arealplanlegging T-1442, eller de til enhver tid gjeldende 
grenseverdier. 
 

c) ESTETIKK 
Det skal tilstrebes at alle tiltak utformes med hensyn til 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. 
 

d) OVERVANN  
Overvann skal håndteres lokalt. Påslipp av overflatevann til overvannsledninger tillates ikke. 
Dette kravet gjelder også i anleggsperioden. 
 

e) NETTSTASJON 
Bygninger skal oppføres med en avstand på minst 5,0 meter fra nettstasjon.  
 

f) SYKKELPARKERING 
Boenhet skal ha minst to plasser for sykkelparkering. 
 

g) UTEOPPHOLDSAREAL 
Alle boenheter skal ha et uteoppholdsareal på minst 50m2 (MUA). 
Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes som del av leke- eller uteoppholdsareal. 
 

h) FREMMEDE SKADELIGE ARTER 
Det er registrert parkslirekne (reynoutria japonica) i planområdet. Masser som kjøres ut av 
området skal kontrolleres for å unngå spredning av arten. 
 

i) TILGJENGELIGHET OG UNIVERSELL UTFORMING 
Alle tiltak skal utformes etter gjeldende lov- og forskriftskrav om tilgjengelighet og universell 
utforming. 

 

§5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

1. Vei 
a. Før det kan gis ferdigattest for tiltak i o_SV2 skal både o_SV1 og o_SV2 være ferdig 

opparbeidet i samsvar med §7-1. 
b. Før det kan gis ferdigattest for tiltak i BKS må det være søkt om eller gitt ferdigattest 

for o_SV1 og o_SV2. 
2. Utearealer 

a. Før det gis brukstillatelse i BKS, BFS1, BFS2 og BFS3 skal f_BLK, f_GT1, f_GT2, f_BE og 
f_BRE være ferdig opparbeidet og klare til bruk. 
 



3. Støy 
a. Før det gis brukstillatelse i BKS, BFS1, BFS2 og BFS3 skal avbøtende tiltak for støy i 

bolig og på uteområde være ferdig. 
4. Beplantning 

a. Utenfor sesong kan det gis midlertidig brukstillatelse før beplantning og tilsåing av 
uteområder er utført. Beplantning og tilsåing skal i så fall utføres så snart forholdene 
legger til rette for det. 

5. Transportplan 
a. For å beskytte omgivelsene i bygge- og anleggsfasen skal det utarbeides en 

transportplan som redegjør for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, 
trafikksikkerhet for gående og syklende, støyforhold, rystelser og vibrasjoner, 
renhold og støvdemping. Det skal tas spesielle hensyn til barn og skolevei. 

b. Nødvendig beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan 
starte. 

c. Transportplan skal foreligge ved søknad om igangsetting og skal være godkjent før 
arbeidene kan starte. 

6. Geoteknisk vurdering 
a. Før det kan gis tillatelse til tiltak i o_GT4 skal geoteknisk fagkyndig vurdere 

områdestabiliteten. Vurdering skal vedlegges søknad om tiltak. 
7. Igangsetting 

a. Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for tiltak i BFS1, BFS2, BFS3 og BKS før 
01.01.2023. 

 

§6 OMRÅDE FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR. 1) 

1. Frittliggende småhusbebyggelse, BFS1, BFS2, BFS3 BFS4 og BFS5 
a. Bebyggelse i BFS1 tillates oppført med gesimshøyde 7,0 meter og mønehøyde 9,0 

meter. 
Bebyggelse i BFS2-5 tillates oppført med gesimshøyde 6,0 meter og mønehøyde 8,0 
meter. 

b. Tillatt grad av utnytting for BFS1-4 er 30 % BYA. 
Tillatt grad av utnytting for BFS5 er 25% BYA. 

c. I BFS1-4 tillates garasjer plassert som vist på plankartet. Kommunen kan gi tillatelse 
til annen plassering av garasje utenfor byggegrense, betinget at garasjes størrelse 
ikke overskrider 50 m2 BYA og 50 m2 BRA.  

d. Når to eller flere tomter er del av samme byggesøknad, eller når eier av nabotomt 
har gitt skriftlig samtykke, gjelder ikke byggegrense mot felles tomtegrense.  

e. Avkjørsler er angitt på plankart. Plassering av avkjørsel kan fravikes dersom dette gir 
en bedre løsning. I søknad skal det dokumenteres at nødvendig frisikt er ivaretatt. 

f. Bolig skal ha parkering for to biler. Er biloppstillingsplass på terreng skal det 
medregnes en utnyttelse på 18m2 BYA per plass. 

2. Konsentrert småhusbebyggelse, BKS 
a. Bebyggelsen tillates oppført med største høyde + 125 moh. 
b. Tillatt grad av utnytting er 35 % BYA. 
c. Mindre bygninger uten beboelsesrom kan tillates utenfor byggegrensen, inntil en 

meter fra eiendomsgrense. 
d. Det tillates ikke bilparkering innenfor området. 

3. Energianlegg, f_BE 
a. Område for felles nettstasjon. 

 



4. Renovasjonsanlegg, f_BRE 
a. Område for felles renovasjonsanlegg. 

5. Lekeplass, f_BLK 
a. Område for felles lekeplass. 
b. Areal brattere enn 1:3 skal ikke medregnes som del av lekeareal. 
c. Lekeplass skal opparbeides med minimum to lekeapparater egnet for små barn, 

sandkasse med beskyttelsestrekk samt benker/bord med plass til minimum 4 
personer. 

§7 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR. 2) 

1. Vei, o_SV1-2 
a. Området reguleres til offentlig kjørevei. 
b. Veien skal opparbeides med fast dekke med minst 4 meter bredde og 0,25 meter 

veiskulder på hver side. Det skal opparbeides fortau på den ene siden av veibanen. 
2. Annen veigrunn – teknisk anlegg, SVT1-4 

a. Innsnevring av veibanen som fartsdempende tiltak. 
b. Innsnevring skal ha vertikale markører som gjør innsnevringen godt synlig. 

3. Annen veigrunn – grøntareal, SVG1-2 
a. Området opparbeides som grøntareal. 
b. Området kan benyttes til snøopplag. 

4. Parkering, f_SPA 
a. Området er felles parkering for BKS. 
b. Det tillates oppført garasjer og annen overdekt parkering. 

§8 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5 NR. 3) 

1. Friområde, o_GF1-2 
a. Området reguleres til offentlig friområde. 
b. Området kan opparbeides med bålplass, benker og annet som underbygger bruk av 

området til lek og friluftsliv. 
c. Det tillates ikke oppført bygninger i området. 
d. Det tillates fjerning av vegetasjon og bearbeiding av terreng for lek og 

friluftsaktiviteter. Dette kan f.eks. være akebakke, sykkelsti, og andre uorganiserte 
aktiviteter. 

2. Turvei, f_GT1-2 
a. Området reguleres til felles turvei. 

3. Turvei, o_GT3-4 
a. Området reguleres til offentlig turvei. 

§9 HENSYNSSONE FAREOMRÅDE (PBL § 12-6) 

1. Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler), H370_1 
a. Ingen bebyggelse tillates innenfor hensynssonen. 
b. Det tillates ikke endringer av terrenget som medfører redusert høyde opp til 

luftledningsanlegg. 
2. Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler), H370_2 

a. Ingen bygninger tillates innenfor hensynssonen. 


