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§1. 
Endringen er del av reguleringsplan for «Prix-tomta» - Myhran 2 og 4. Bestemmelsene refererer til 
kart for reguleringsendring datert 17.06.2019. 
 
§2.  PLANENS AVGRENSNING 
Det regulerte området er på plankartet angitt med reguleringsgrense. Innenfor plangrensen skal 
arealene disponeres som vist på planen. 
 
§3.  REGULERINGSFORMÅL 
Området reguleres til følgende formål, jfr. plan- og bygningsloven § 12-5: 
 
Bebyggelse og anlegg (plan- og bygningslovens § 12-5 nr. 1) 
 

- Boligbebyggelse (B) 
- Blokkbebyggelse (BBB) 
- Uteoppholdsareal (BUT) 

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (plan- og bygningslovens § 12-5 nr.2) 
 

- Kjøreveg (SKV) 
- Parkering (SPA) 

 
Hensynssoner (plan- og bygningslovens § 12-6) 
 

- Frisikt (H140) 
- Støy (H220) 

 
Bestemmelsesområde (plan- og bygningslovens § 12-7) 
 

- Krav til overdekking (#9) 
 
 
 



§4.  FELLESBESTEMMELSER 
§4.1.  Støy 
Støy i tilknytning til boliger og tilhørende felles leke-/oppholdsområder skal ikke overstige anbefalte 
støygrenser angitt i tabell 3 i statlige retningslinjer i T-1442/2016. 
 
Dersom terrasser/balkonger blir etablert i gul støysone må det utføres støyreduserende tiltak for 
disse. 
 
§4.2.  Parkering 
Innenfor planområdet skal det legges til rette for minimum 1,5 parkeringsplasser inkludert 
gjesteparkering pr. boenhet. 10 % av parkeringsplassene skal være tilpasset mennesker med nedsatt 
funksjonsevne, hver parkeringsplass for forflytningshemmede skal være minimum 4,5 i bredde og 6 
meter i lengde. 
 
§4.3.  Sykkelparkering 
Det skal legges til rette for minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. Det skal settes av areal til 
sykkelparkering innendørs/under tak. 
 
§4.4.  Teknisk infrastruktur 
Støttemurer tillates plassert 1 meter fra felles eiendomsgrense mot gnr. 8, bnr. 19, og i 
eiendomsgrense for gnr. 8, bnr. 20. 
 
§5.  REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
§5.1.  Geoteknikk 
Utbygging skal skje i henhold til geoteknisk notat fra Rambøll, datert 02.12.2016. Før det gis 
igangsettingstillatelse til oppføring av ny bebyggelse skal det redegjøres for hvordan geoteknikk er 
ivaretatt. 
 
§5.2.  Situasjonsplan 
Situasjonsplan som viser planlagt bebyggelse, biloppstillingsplasser, adkomst, renovasjonsløsning, 
sykkelparkering og planering med murer med mer skal godkjennes før det gis igangsettingstillatelse. 
 
§5.3.  Teknisk infrastruktur 
Bebyggelse kan ikke tas i bruk før teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet m.m.) er 
etablert. 
 
§5.4.  Uteoppholdsareal 
Uteoppholdsareal må være etablert som beskrevet i §6.1.2. før det gis midlertidig brukstillatelse eller 
ferdigattest til første bolig. 
 
§6.  OMRÅDER FOR AREALFORMÅL 
§6.1.  Bebyggelse og anlegg 
§6.1.1. Blokkbebyggelse (BBB) 
Innenfor formålet BBB tillates det oppført blokkbebyggelse i to etasjer. Det tillates også etablert 
teknisk bebyggelse som for eksempel ladestasjoner for el-bil/og boder for sykkelparkering. 
 
Plassering 
Bygg skal plasseres innenfor byggegrenser vist i planen. Der byggegrenser ikke er vist tillates bygg 
oppført inntil formålsgrense/eiendomsgrense. 
 
  
 



Grad av utnytting 
Det skal etableres minimum 10 boenheter i området. 
 
Tillatt bebygd tomteareal % BYA for BBB er maksimum 50 %. 
 
Byggehøyde og takform 
Gesims- og mønehøyde skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng. 
Boligbebyggelse kan oppføres i inntil to etasjer. 
 
Det tillates pulttak eller flatt tak. Takvinkel skal være mellom 0-18⁰. Maks mønehøyde, eller øvre 
gesims ved pulttak eller flatt tak, skal ikke overstige 9 meter. 
 
Bebyggelsens utforming 
Fasader skal ha en enhetlig karakter mht. fargebruk, form, skala og materialer. Bebyggelse, anlegg og 
utearealer skal gis en estetisk utforming som tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn i seg selv og i 
forhold til omgivelsene, samt gi god fjernvirkning. 
 
§6.1.2.  Uteoppholdsareal (BUT) 
f_BUT skal være felles for beboere innenfor planområdet. Det skal etableres minimum en sandkasse 
og to lekeutstyr/apparat, samt 1-2 sittebenker. 
 
Det skal etableres en gangforbindelse med minimumsbredde 2 meter gjennom BUT som forbinder 
planområdet med eksisterende gang- og sykkelveg langs Vigdalsvegen. Denne forbindelsen skal 
holdes fri for hindringer av hensyn til utrykningskjøretøy. 
 
§7.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
§7.1.  Kjøreveg (SKV) 
SKV er regulert med kjørebanebredde på 3,5 meter og 0,5 meter skulder på hver side. 
 
Avkjørsel fra SKV på FV 800 skal utformes i henhold til N100 Veg- og gateutforming. 
 
§7.2.  Parkering (SPA) 
Innenfor formål avsatt til parkering tillates det etablert adkomstveg, parkeringsplasser, 
garasjer/carport, boder og renovasjon. 
 
Garasje/carport tillates oppført med maks høyde fire meter målt fra gjennomsnittlig terreng. 
 
Boder oppføres i tilknytning til boenhetens garasje/carport. 
 
§8.  HENSYNSSONER 
§8.1.  Frisikt (H140) 
I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander 
(herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke 
sikthindrende utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. 
Likeledes kan enkeltstående oppstammede trær inntil 15 cm i diameter som ikke hindrer sikten 
tillates. 
 
§8.2.  Støy (H220) 
Det tillates etablert bebyggelse i gul støysone. Dette forutsetter at det blir gjort støytiltak slik at man 
ikke overstiger de støyverdier som er satt i tabell 3 i T-1442/2016. 
 



I bygge- og anleggsperioden skal grenseverdier og avbøtende tiltak ivaretas i henhold til tabell 4 og 5 
i T-1442/2016. 
 
§9.  BESTEMMELSESOMRÅDE 
§9.1.  Krav til overdekking (#9) 
Tak på garasje/carport skal ha overdekking av jord (min. 20 cm) og inngå som en del av 
uteoppholdsareal (BUT). Tak tillates beplantet og lekeapparat/utstyr o.l. tillates etablert. 

 
 


