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Skaun kommune        Vedtatt dato: 
          

Bestemmelser - Mindre reguleringsendring for Nordlykkja 2 
 
 
PlanID <XXXXXXX> 

Saksnummer <xxxxxx> 

 

Reguleringsendringens hensikt 
Hensikten er å endre bestemmelsene slik at de gir planhjemmel til plassering av en tomannsbolig på 
tomta, med plassering i tomtegrense mot gnr/bnr. 35/36.  

Avgrensning 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart «Endring av Snefugl gård, gnr. 34 brn. 
17», merket ON AS Arkitekter og Ingeniører, datert 8.11.2012 

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

 Boligbebyggelse «B3.2» (1110) 
 Lekeplass «f_L1» (1610) 

Fellesbestemmelser 
Arealbruk 
Innenfor boligbebyggelsen og anlegg kan det oppføres boliger m/ tilhørende anlegg, boder m.v. 

Innenfor lekearealet kan det opparbeides lekeplass for flere brukere, og annet uteoppholdsarealer kan 
benyttes for flere eiendommer/brukere 

Bebyggelse og anlegg 
Krav om utomhusplan 
Før bygging kan igangsettes på areal med boligformål, skal det ved søknad igangsettingtillatelse foreligge 
cotert utomhusplan som viser bebyggelsens plassering i terrenget og forslag til nytt terreng. 

Grad av utnytting 
For boligarealene er maksimal tillatt utnytting satt til 35% BYA. 

Terrenginngrep og sikring 
På gnr/bnr 34/33 og 34/36 tillates terrenginngrep i nødvendig omfang for å sikre stabil grunn for omsøkt 
bygg, og for å sikre stabil grunn også etter byggefasen. 
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Det forutsettes jf geoteknisk notat Multiconsult 10247694-RIG-NOT-001 «Nordlykkja 2», datert 
15.11.2022, at fylling utføres med sprengsteinsmasser (0/300mm) og at fyllingshelning ikke er brattere 
enn 1:1,5 i byggefase og 1:2 i ferdig fase. Videre må deler av nåværende skråning slakes ut der den er 
brattere enn 1:2, eller det er ustabil overflate. 

Områdenes bebyggelse 
Bebyggelsen på boligformål skal anlegges som ene- eller tomannsbolig. Bebyggelsen kan oppføres i inntil 
4 etasjer. Gesimshøyden skal ikke overstige 7,5 meter, og mønehøyden skal ikke overstige 10 meter. 
Byggehøyde måles fra gjennomsnittlig terreng, til gjennomsnittlig maksimal høyde. Alle takformer tillates; 
om det bygges saltak eller pulttak skal takvinkel ikke overstige 38 grader. Gjeldende parkeringsvedtekter 
for Skaun kommune skal følges. Parkering skal vises ved byggesøknad. 

Bebyggelse på gnr/bnr 34/33 kan legges til tomtegrense mot gnr/bnr 34/36. Det skal settes byggegrense 
mot turbinledninger på fire meter. 

Materialbruk 
Valg av materialbruk og farger skal harmonisere med omkringliggende bebyggelse, terreng og vegetasjon i 
den hensikt å dempe fjernvirkninger. 

Ute- og lekearealer 
Innenfor hvert boligområde anvist som B1-B3 i plankart av 14.9.2013, skal det for hver boenhet avsettes 
minst 50 m2 lekearealer på egen grunn eller i fellesareal. Arealene skal fremgå ved rammesøknad eller 
søknad om tiltak. F_L1 er avsatt til felles ballplass/nærlekeplass inkl sandlekeplass for hele området vist i 
plankart av 14.9.2013. 

Utforming og bruk av ubebygde tomtearealer 
Ubebygde arealer skal gis en tiltalende behandling og tillates ikke nyttet til lagring. Eksisterende terreng 
og vegetasjon skal i størst mulig utstrekning bevares, og vegskjæringer og fyllinger gis et tiltalende 
utseende. 

Rekkefølgebestemmelser 
Før det gis brukstillatelse/ferdigattest for boliger, skal følgende være oppfylt: 

 Felles andre uteoppholdsarealer og lekearealer skal være ferdigopparbeidet. 
 Gatelys langs fv 802 på hver side av avkjørsel til Trøvegen på hver side av avkjøring til gnr/bnr 

34/17 skal være montert 
 Fartshumper på adkomst til Trøveien må bygges før midlertidig brukstillatelse blir gitt 
 Før det gis tillatelse til tiltak, skal det foreligge en goteknisk vurdering av tiltaket. 

Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 
bestemmelsene 
Geoteknisk notat Multiconsult 10247694-RIG-NOT-001, 15.11.2022 


