
REGULERINGSBESTEMMELSER 
TIL NAUSTGJERDET OMFATTER 174/4 

PLANID 201504 
 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  01.08.2018 
Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) :  <dato> 
 

§1. AVGRENSNING 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Norgeshus AS, sist revidert 
12.07.2018,, i målestokk 1:400. 
 

§2. AREALFORMÅL 
 
Området reguleres til følgende formål, jfr. plan- og bygningsloven § 12-5: 
Boligbebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 pkt.1) 

- Boligbebyggelse 
- Renovasjon 
- Uteoppholdsareal/lekeplass 
- VA-anlegg 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 pkt.2) 
- Veg 
- Kjøreveg 
- Gang- og sykkelveg 
- Leskur 
- Kollektivholdeplass 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg 
- Annen veggrunn - grøntareal 

Grønnstruktur (PBL § 12.-5 pkt.3) 
- Grønnstruktur 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 
- Frisikt 
- Kulturminner 

  



§3. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
§3.1. VA-plan 
VA-plan skal godkjennes av Skaun kommune før det gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet. 

§3.2. Geotekniske undersøkelser 

Rapport fra geotekniske undersøkelser skal være utarbeidet før igangsettingstillatelse for byggetiltak 
kan gis. Geoteknisk prosjektering skal ta utgangspunkt i denne. Begrensede stabiliseringstiltak for å 
ivareta områdestabiliteten må være gjennomført før det gis igangsettingstillatelse. 
 
Det skal utføres supplerende boringer for å avgrense kvikkleire nord i planområdet før 
igangsettingstillatelse kan gis.  

§3.3. Teknisk infrastruktur 

Bebyggelse kan ikke tas i bruk før teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet m.m.) er etablert. 

§3.4. Kulturminner 

Dersom det avdekkes historiske spor i grunnen, skal arbeidet stanses og meldes til respektive 
myndighet (jf. generell aktsomhetsplikt etter § 8 i kulturminneloven).  

§3.5. Utomhusanlegg 

Før det kan gis ferdigattest for nye bebyggelse innenfor planområdet skal utomhusanlegg være ferdig 
opparbeidet. Dette skal være ferdig opparbeidet senest påfølgende vekstsesong.  

§3.6. Kollektivholdeplass 

Kollektivholdeplass skal være ferdig opparbeidet før bebyggelse kan tas i bruk. 

§4. FELLESBESTEMMELSER 
§4.1. Teknisk infrastruktur 
Tekniske traseer skal, der det er mulig, følge vegtraseer. Alle kabler som føres inn i området skal føres 
fram som jordkabler. Eksisterende el-/telekabler skal ivaretas ved utbygging.  

§4.2. Støy – støyskjerming 

Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplansaker, T-1442:2016, skal følges. Støy fra 
anleggsvirksomhet skal ikke overstige anbefalte støygrenser angitt i statlige retningslinjer i  
T-1442:2016. Støyende drift og aktivitet skal foregå på dagtid mellom kl.07.00-17.00. 

§4.3. Energi 

Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og –forsyning som fastsatt i gjeldende teknisk 
forskrift.  

§4.4. Radon 

Bygg beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet tiltak 
i byggegrunn som kan aktiveres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. Det gis unntak fra 
krav om radonsperre dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille 
forskriftens krav til radonkonsentrasjon i inneluften. 

§4.5. Universell utforming 

Uteområder skal ha en universell utforming som sikrer tilgjengelighet for alle i tråd med Byggeteknisk 
forskrift. 

§4.6. Uteoppholdsarealer 

Det skal finnes uteoppholdsareal som tilsvarer minimum 30 % BRA. Deler av uteoppholdsarealet kan 
dekkes gjennom private balkonger og private uteplasser. 
 
Det skal utarbeides en utomhusplan som viser hvordan dette er tenkt løst. Utomhusplan skal være en 
del av søknad om tillatelse til tiltak. 
 
Uteoppholdsarealene skal tilfredsstille krav i Forskrift om tekniske krav til byggverk. 



§4.7. Parkering 

Innenfor planområdet skal det legges til rette for 2 biloppstillingsplasser pr. enebolig for 
flermannsboliger skal det finnes 1,5 parkeringsplass per boenhet. 
 
Det skal utarbeides en parkeringsplan som viser hvordan en skal løse parkering av biler, motorsykler 
og sykler, i tråd med kravene i PBL § 28-7 som en del av søknad om tillatelse til tiltak. 

§4.8. Estetikk 

Ny bebyggelse skal ta hensyn til strøkets karakter når det gjelder dimensjon, volum form, material 
bruk og farge. 

§5. OMRÅDER FOR AREALFORBRUKSMÅL 
§5.1. Boligformål 
§5.1.1. Formål 
Innenfor planområdet, kan det etableres konsentrert småhusbebyggelse, i form av frittliggende 
eneboliger eller eneboliger i kjede/rekke og flermannsboliger med tilhørende parkering og utearealer.  
Det kan etableres carport/garasje med maks høyde 4,5 meter over ferdig planert terreng. 
Carport/garasje kan ha flatt tak som kan benyttes til uteoppholdsareal. Bygget skal tilpasses 
boligenhetens form, takform, materialbruk og farge. 

§5.1.2. Plassering 

Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Der det ikke er satt 
byggegrenser kan bygg plasseres inntil formålsgrense så lenge gjeldende brannkrav blir ivaretatt. På 
grunn av trafikksikkerhet bør inngangsparti plasseres på en side av bygningen som ikke henvender seg 
direkte mot veg. 

§5.1.3. Grad av utnytting 

Antall boenheter er minimum 15.  
 
Følgende utnyttelsesgrad er tillatt (inkl. 18 m2 parkering): 

Felt Minimum % BYA Maksimum % BYA 

B1 15 % 25 % 

B2 30 % 38 % 

B3 45 % 55 % 

§5.1.4. Byggehøyde og takform 

Bebyggelsen skal best mulig ta opp terrengfallet. Bruk av underetasje tillates slik at skjemmende 
skjæringer, fyllinger og forstøtningsmurer unngås.  
 
Det tillates kun saltak med takvinkel mellom 25-41 grader 
 
Maks gesimshøyde innenfor planområdet er 7 meter og maks mønehøyde 9 meter. Gesims- og 
mønehøyde måles fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
Det tillates etablert takterrasse med rekkverk på carportene.  

§5.1.5. Bebyggelsens utforming 

Ny bebyggelse skal videreføre områdets typiske kvaliteter og tre skal være hovedmateriale i fasader. 
Plassering av inn- og utkjøring skal ikke være til hinder for trafikk. 

§5.2. Renovasjon 

Boligene innenfor planen skal ha nedgravde containere som renovasjonsløsning. 

§5.3. Uteoppholdsareal/Lekeplass 

f_L skal være felles for beboere innenfor planområdet. Denne opparbeides i henhold til gjeldende krav 
til uterom.  



§5.4. VA – anlegg 

Det skal etableres vann- og avløpsanlegg innenfor planområdet.  

§5.5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§5.5.1. Veg 
o_V skal benyttes til offentlig kjøreveg. 

§5.5.2. Kjøreveg 

f_KV er adkomstveg med bredde 3,5 m.  

§5.6. Gang- og sykkelveg 

Gang- og sykkelveg skal opprettholdes og markeres med nedsenket kantstein i f_KV. 

§5.7. Annen veggrunn – tekniske anlegg 

Annen veggrunn – tekniske anlegg kan benyttes til skjæring/fylling, teknisk infrastruktur, snølagring 
m.m. 

§5.8. Annen veggrunn – grøntareal 

Annen veggrunn – tekniske anlegg kan benyttes til skjæring/fylling, teknisk infrastruktur, snølagring 
m.m. 

§5.9. Leskur 

Innenfor formålet tillates det etablert leskur med tilhørende sykkelparkering. 

§5.10. Kollektivholdeplass 

Bussholdeplass i sørgående felt i FV 800 skal utbedres i henhold til Statens vegvesens håndbok N100 
og V123.  

§5.11. VA 

VA anlegg skal opparbeides av utbygger i henhold til VA-plan som skal godkjennes av Skaun kommune 
før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet. Anlegget skal utformes i henhold til godkjent 
plan og kommunens VA-norm. 

§5.12. Grønnstruktur 

Det skal settes av areal til grønnstruktur som skal sikre forbindelse (minimum en meter) mellom 

planområdet og grøntområde ved Børselva.  

§6. HENSYNSSONER 
§6.1. Kulturminner 
Innenfor området med hensynssone bevaring kulturmiljø må det ikke foretas noen inngrep i marka, 
eller utføres aktivitet som kan ha uheldig virkning på kulturminnet. Eventuelle nødvendige tiltak innen 
hensynssonen må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet. 
§6.2. Frisikt 
Avkjørsel fra o_V til f_KV skal ha en frisiktsone på 4x30 meter. 
 
Avkjørsel skal ha en frisiktsone på 4x25 meter for gang- og sykkelveg. 
 
Innenfor frisiktsonene skal terreng, vegetasjon, plassering av innretninger og gjenstander ikke være 
høyere enn 0,5 meter over planet som dannes mellom de tilstøtende vegene. 


