
SANNA ØSTRE, BUVIKA, DETALJREGULERING

PLANBESTEMMELSER

Dato for sist e endring: 14.07.2021

§1 AVGRENSING
Det regulert e området er vist med reguleringsgrense på plankart , merket TAG arkit ekt er AS, datert 06.08.2020

§2  FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN
Området reguleres t il:

BEBYGGELSE OG ANLEGG

Boligbebyggelse-blo kkbebyggelse (1113)

Renovasjonsanlegg (1550)

_SAM FERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Kjoreveg (2011)

Gang-/ sykkel veg (2015)

Annen veggrunn - gront areal (2019)

Parker i ng (2080)

Parker i ngsanlegg/ -an legg (2083)

§3 FELLESBESTEMMELSER

§3.1 UTOMHUSPLAN

Sammen med søknad om t ilt ak skal det foreligge en overordnet , hy desatt ut omhusplan. Planen skal vise plassering

av ny bebyggelse, hovedgrep for ut eareal og t ilpasning mot omkringliggende eksist erende sit uasjon.

Planen skal vise prinsipper for renovasjon, brannoppst illingsplasser, sykkelparkering og overvannshåndt ering.

Planen må dokument ere at krav t il kvalit at ivt ut eoppholdsareal t ilfredsst illes for planområdet . Ved søknad om

igangset t ingst illat else skal det aljert ut omhusplan foreligge.

§3.2 KULTURMINNER I GRUNNEN

Ved funn i grunnen, som kan være et mulig fredet kult urminne, skal byggearbeider st anses umiddelbart og

fylkeskommunen varsles.

S4 BEBYGGELS E OG ANLEGG

§4.1 BEBYGGELSEN

Innenfor felt B skal det et ableres blokkbebyggelse.

$4.2 GRAD AV UTNYTTING

Samlet bruksareal innenfor felt B skal minimum være 2870 m 2 BRA og skal ikke overst ige 3500m2 BRA.
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Areal helt eller delvis under bakken, samt bil- og sykkelparkering skal ikke medregnes i BRA.

Det skal et ableres minimum 4 boenhet er per dekar innenfor felt B.

§4.3 BEBYGGELSENS PLASSERING

På plankart i felt B skal det etableres blokkbebyggelse innenfor anvist byggegrense.

Parkeringskjeller skal plasseres innenfor planavgrensning vist på plankart for regulering under grunnen.

Balkonger og mindre t ak over sykkelparkering, eksempelvis sykkelst at iv, kan plasseres utenfor byggegrense.

§4.4 BEBYGGELSENS HØYDE

Maksimal t illat t byggeh@yde i plano mrd et er kot eh@yde C+39.50.

Oppbygg over heis og t ekniske inst allasjoner som for eksempel solceller, kan overst ige angitt e kot ehøyder med innt il

1,0 met er, og må ligge minimum 1 met er fra gesims.

§4.5 UTFORMING

Tilt ak skal ut formes bevisst i forhold t il omgivelsene slik at den harmoniserer med det omkringliggende boligområdet

est et isk.

Bebyggelsen skal ha flat e t ak.

Fasadekledning oppføres i ikke-reflekt erende mat erialer.

Skjerming mot st øy skal inngå som en helhet lig/ int egrert del av fasadekonsept et .

Adkomst t il alle boliger (og balkonger) skal være t rinnfr i.

§4.6 UTEOPPHOLDSAREAL

Ubebygd areal innenfor felt B skal benytt es som felles ut eoppholdsareal for boligene innenfor felt et . Minst e

ut eoppholdsareal skal være t ilsvarende 30% av BRA for boliger. Event uelt opparbeidet areal på t ak og balkonger kan

inngå i ut eromsregnskapet . Ut eoppholdsareal skal være beskytt et mot t rafikk, st øy, st øv og annen helsefare. Arealer

skal ha gode sol- og lysforhold. Ut eareal skal være universelt ut formet .

§4.7 MATERIAL- OG FARGEBRUK

Bygningen skal ha fa rge som er t ilpasset omgivelsene. Utvendig mat erialbruk og fargesett ing skal fremgå av

byggesøknaden.

§4.8 BOLIGKVALITET

Minimum 50 % av leilighet ene skal vaere 3-ro ms leilighet er eller større.

Maksimum 5 % av leilighet ene kan ve re 1-ro ms leilighet er.

§5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§5.1 ADKOMST

Planområdet skal ha kjøreadkomst fra Fv801, Snf uglveien, som vist med avkjørselspil på plankart .
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§5.2 KJØREVEG

Kjoreveg f_KV skal ut formes som vist på plankart et .

§5.3 GANG- OG SYKKELVEI

Gang- og sykkel v ei o_GS skal ut formes som vist på plankart .

Gang- og sykkel vei o_GS skal være offent lig og opparbeides i henhold t il plan og St at ens vegvesens håndbok Nl 00 og

godkjennes av Trøndelag fylkeskommune.

§5.4 ANNEN VE GGRUNN - GRONTAREAL

Annen veggrun n - gront areal o_VG skal ut formes som vist på plankart .

§5.5 PARKERING

Parkering skal et ableres i kjeller innenfor felt f_P pa plankart under bakken.

Parkeringskjeller skal være felles for ny boligbebyggelse.

Det skal avsett es minimum 1 bilparkeringsplass per boenhet . Det skal t ilret t elegges for ladepunkt er for elbil.

M inimum 1 parkeringsplass i parkeringskjeller skal være opparbeidet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Innenfor felt f_P pa plankart over bakken, skal det et ableres fi re parkeringsplasser for besøkende hvorav en er for

mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Det skal avsett es minimum 2 sykkelparkeringsplasser per leilighet . Sykkelparkeringsplasser kan plasseres i kjeller eller

på bakken innenfor felt B som vist på illust rasjonsplan.

25% av sykkelparkeringsplassene skal plasseres under t ak.

Det skal t ilret t elegges for parkering for sykkelvogner og t ransportsykler.

Det skal et ableres en andel sykkelparkeringsplasser ved hver inngang.

Parkeringsplassenes st ørrelse skal ut formes i henholdt t il St at ens vegvesens håndbok Nl 00 Veg- og gat eut forming.

§5.6 OVERVANN

Ved ut formingen av tomt en skal det sikres t ilst rekkelig arealer for lokal åpen overvannshåndtering og t ilhørende

veget asjon.

§6 VILKÅR FOR GJENNOMFØRING

§6.1 UTOMHUSPLAN

Ut omhusplan for omsøkt e område, skal være godkjent før t ilt ak kan igangsett es.

§6.2 BYGGE- OG ANLEGGSFASEN

Plan for beskyt t else av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge søknad om

igangset t ingst illatelse. Planen skal redegjøre for t rafikkavvikling, masset ransport , drift st ider, t rafikksikkerhet for

gående og syklende, t ilgjengelighet , renhold, st øvdemping og støyforhold.

Nødvendige beskyt telsest ilt ak skal være et ablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsett es.
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For a oppnat ilfredsst illende miljøforhold i anleggsfasen skal luft kvalit et s- og støygrenser som angit t i

M iljøverndepart ement ets ret ningslinjer for behandling av luft kvalit et og støy i arealplanleggingen, T-1520 og T-

1442/ 2016, t ilfredsst illes.

$6.3 GEOTEKNISK PROSJEKTERING

Geot eknisk prosj ekt ering skal være ferd ig før igangsett ingst illat else kan gis. Av prosj ekt eringsrapport en skal det

framgå om det er behov for geot eknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden. For hele planområdet

skal t ilt ak følge råd og anbefa linger i M ult ico nsult s rapport 10224382-RIG-NOT-001, dat ert 26.02.21, samt

Rambølls kvalit etssikr ing dat ert 27.04.21.

§6.4 STØY

Dokument asjon som viser t ilfredsst illende st øy- og st øvnivå skal følge søknad om igangsett ingst illat else.

Ret ning slinj e T-1442/ 2016 skal legges t il grunn for t ilt ak, og grenseverdiene i t abell 3 gjelder med følgende

presiseringer:

Det t illat es at støynivå ut enfor fasader overskrider grenseverdiene under forut set ning av følgende avbøt ende t ilt ak:

. For boenhet er i gul sone må hver boenhet ha en st ille side hvor minst ett oppholdsrom har

luf t emuligh et i fasade med st y niva Lden <55 dB.

. AIie boenhet er skal ha t ilgang t il felles eller privat ut endørs oppholdsareal som t ilfredsst iller

grenseverdiene i t abell 3 i T-1442:2016.

. Bygningsmessige t ilt ak kan benytt es for a sikre t ilfredsst illende st øynivå på hele eller deler av

fasade.

§6.5 LUFTKVALITET

Ved søknad om rammet i llat else skal det redegjøres for t ilt ak for skjerming av støv i bygge- og anleggsfasen iht . T-

1520.

§6.6 TEKNISK INFRASTRUKTUR / VANN OG AVLØP

Planområdet må være sikret t ilfredsst illende vann- og avløpsforhold inklusive brannvanndekning og

overvannshåndt ering før igangsett ingst illat else for opparbeiding av felt et gis. Det t e dokumenters i VA-plan som

godkjennes av Skaun kommune.

Det aljert /t eknisk VA-pl an skal innsendes ved rammesøknad og være godkjent av Skaun kommune før det gis

rammet illat else. Overordnet VA-plan med t ilhørende VA-vedlegg skal legges t il grunn for det aljert /t ekni sk VA-plan .

§6.7 TEKNISK INFRASTRUKTUR / RENOVASJON

Før igangsett ingst illat else kan gis, skal det foreligge plan for avfa llshåndtering godkjent av ReMidt .

Renovasjonsanlegg skal være nedgravd og plasseres i henhold t il plankartet innenfor f_BRE. Renovasjonsanlegget
skal planlegges med 4 kummer for adekke fremt idige avfallsfraksjoner.

I renovasjonslommen skal kantst ein nedsenkes. Det skal legges opp t il god merking i form av både skilt ing og grafi kk

på bakkeplan, slik at parkering i renovasjonslommen unngås.

§6.8 UTBYGGINGSAVTALER

Ut byggingsavt ale kan av kommunen forvent es inngåt t før igangset t ingst illat else gis, der ut bygging i henhold t il

vedt att arealplan (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan eller bebyggelsesplan) med

t ilhørende best emmelser også forut sett er bygging av offent lige anlegg og/ eller t ilpasning t il slike anlegg.
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§7REKKEFØLGEKRAV

§7.1 FERDIGSTILLELSE AV UTEAREAL

Uteareal skal være ferdigst ilt i henhold t il godkjent utomhusplan før brukst illat else eller ferdigatt est kan gis.

§7.2 OPPARBEIDELSE AV GANG- OG SYKKELVEG

Felt o_GS skal være opparbeidet før brukst illat else eller ferdigat t est for bebyggelsen kan gis.

§7.3 BRANNVANNSKAPASITET

Løsning for brannvannskapasit et må være ferdig opparbeidet før ferdigatt est kan gis.

§7.4 GEOTEKNISK PROSJEKTERING

Dersom det er behov for t redjepart skont roll må denne være gjennomført og godkjent før realisering av t ilt ak.
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