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BESTEMMELSER 
 

Knyttet til 

 

DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMENE GNR/BNR. 9/4, 8/9, 9/11 og 9/12 

(”Prix-tomta” – Myhran 2 og 4) SKAUN KOMMUNE. 

 

 

Plandato       : 05.01.2009 

 

Dato for planbestemmelser    : 05.01.2009 

 

Dato for siste revisjon av planen    : 16.08.2016 

 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene  : 06.12.2016 

 

Dato for plan- og miljøutvalgs vedtak  : 14.06.2010 

 

Disse bestemmelsene gjelder for det området som ligger innenfor plangrensene på 

plankartet. 

 

Området reguleres til følgende formål: (i samsvar med plankartets tegnforklaring) 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG: 

Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse, Renovasjonsanlegg 

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR: 

Kjøreveg, Gang-/sykkelveg, Parkeringshus/-anlegg 

GRØNNSTRUKTUR: 

Friområde 

HENSYNSONE: 

Frisiktsone 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

1.1 Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse: 

 

1.1.1 Geoteknikk skal ivaretas ved søknad om tiltak og gjennom hele 

byggeprosessen. Utbygging av tiltaket skal skje iht. geoteknisk notat fra 

Rambøll, datert 02.12.2016. 

 

1.1.2 Området skal planeres og sikres på en estetisk brukbar måte dersom det blir 

liggende brakk i mer enn 3 måneder etter riving av eksisterende bebyggelse. 

 

1.1.3 Innenfor områder til boligbebyggelse skal det oppføres bebyggelse med 

tilhørende biloppstillingsplasser og garasjer/boder. Bebyggelsen skal plasseres 

innenfor byggegrensene. Eventuell gangbru tilknyttet bebyggelsen kan 

bygges utover byggegrensen. Garasjer kan plasseres i nabogrense. 

Bebyggelsen skal bestå av minst 12 enheter. 
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1.1.4 Bebyggelsen skal oppføres i 2 etasjer med takterrasse. Et volum med 

grunnflate på inntil 40 % av bolighusenes grunnflate tillates oppført i 3 etasjer. 

Maksimal gesimshøyde er vist på plankartet. 

 

1.1.5 Bebyggelsen langs Fv 800 skal utføres med støybeskyttende fasadetiltak. Dette 

skal dokumenteres iht. T-1442. 

 

1.1.6 Hver leilighet skal disponere minst 1,5 parkeringsplasser hvorav minst 1 plass 

skal være i garasje. Garasjeplasser utføres med minimumsmål 3,3m x 5,5m. 

10% av parkeringsplassene skal være tilpasset rullestolbrukere. Med det menes 

at de utføres med minimumsmål 3,8 x 5 meter. Maksimal gesimshøyde for 

garasjer er 3,0m over gjennomsnittlig terreng. 

 

1.1.7 Dersom levegger skal monteres i forbindelse med takterrasse skal disse bestå 

av gjennomsiktige materialer. 

 

1.1.8 Bebyggelsen skal ha flate eller tilnærmet flate tak. Alle tak skal ha ikke 

reflekterende tekking. 

 

1.1.9 Tomteutnyttelsen (BYA) skal ikke overstige 55 %. 

 

1.1.10 Det tillates etablert støttemurer mot terreng i øst og delvis støttemur i vest. 

Støttemurer kan plasseres i eiendomsgrense. Støttemurer er søknadspliktige iht. 

PBL §20-1. 

 

1.1.11 Bygninger skal utformes slik at en unngår forhøyede verdier av radongass 

innendørs jfr. TEK10. I boligbebyggelsen skal det legges inn forebyggende 

tiltak mot radongass. 

 

1.2 Renovasjonsanlegg 

1.2.1 f_BRE1 er avsatt til renovasjon og teknisk bod/trafo. Ved byggesøknad skal 

kommune/renovatør godkjenne løsningen. 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

2.1 Felles kjøreveg 

2.1.1 f_SKV1 er felles adkomst til anlegget, der hver bolig deltar med like andeler. 

Vegen kan disponeres av allmenheten som gangforbindelse mellom FV800 og 

E39. Fartsreduserende tiltak skal vurderes. 

 

2.2 Gang/sykkelveg 

2.2.1 Gang/sykkelveg skal opparbeides som vist på plankartet og tilpasses øvrig 

infrastruktur. 

 

2.3 Parkeringshus/-anlegg 

2.3.1 f_SPH1 er avsatt til parkeringsplasser i garasje under bakkenivå. Friområdet skal 

opparbeides på taket til garasjearealet. 
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3. GRØNNSTRUKTUR 

 

3.1 Generelt 

3.1.1 Minste uteoppholdsareal per bolig skal være 30% av BRA. 

 

3.2 Friområde 

3.2.1 Området regulert til friområde skal opparbeides og utstyres med 

sikringsgjerdet mot parkeringsarealet i nord, og lekeutstyr som fremmer fysisk 

aktivitet som huske, sandkasse og klatrestativ.  Friområdet skal også ha 

sitteplasser for voksne. 

 

3.2.2 Området skal være åpent for allmenn bruk. 

 

3.2.3 Uteplass skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare 

slik at den kan brukes av alle aldersgrupper og gir mulighet for samhandling 

mellom barn og voksne. 

 

4. HENSYNSONE 

 

4.1 Frisiktsone ved veg 

4.1.1 I området skal det være fri sikt over 0,5 meter over tilstøtende vegs plan. 

 

5. GENERELLE BESTEMMELSER 

 

5.1 Utomhusanlegg 

5.1.1 Terrengbehandling, beplantninger og opparbeidelse av lekeplass, 

parkeringsplasser, sykkelparkering og plassering av avfallsanlegg skal skje etter 

en fagmessig utarbeidet, helhetlig utomhusplan for hele området. 

 

5.1.2 Det må ikke plantes trær eller vekster som kan bli til ulempe for naboer, 

offentlig ferdsel eller offentlig vedlikehold. 

 

5.2 Alternative energikilder 

5.2.1 I forbindelse med byggesøknad skal alternative energikilder vurderes. 

Resultatene skal dokumenteres. 

 

5.3 Øvrige 

5.3.1 I bygge- og anleggsperioden skal grenseverdier og avbøtende tiltak ivaretas 

iht. retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012. 

 

6. REKKEFØLGEKRAV 

 

6.1 Det skal foreligge godkjent teknisk plan før tillatelse til utbygging gis. 

 

6.2 Friområdet og adkomstmulighet skal være opparbeidet før brukstillatelse gis. 

Lekeapparatene kan installeres etter at brukstillatelse er gitt. 


