Tønsberg kommune

JournalpostID

19/32200

Saksbehandler:
Øyvind Sonerud, telefon:
Kommuneutvikling

Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - ny 1.gangsbehandling
Utvalg
Utvalg for bygge- og arealsaker

Møteddato
07.06.2019

Saksnummer
117/19

Rådmannens innstilling
Forslag til detaljregulering av Grenaderveien 24, datert 14.05.2019, planID 0704 20160143, legges
i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11 ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:

1. Endringer og tilføyelser i bestemmelsene:
1.1 Det utarbeides prinsippielle fasadeoppriss som tegnes inn i § 4-1 med følgende tilhørende
bestemmelse: Ved utforming av fasader skal følgende prinsippskisse legges til grunn:

07.06.2019 Utvalg for bygge- og arealsaker:
Møtebehandling:
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Etter dette har utvalget fattet følgende vedtak
UBA- 117/19 Vedtak:
Forslag til detaljregulering av Grenaderveien 24, datert 14.05.2019, planID 0704 20160143, legges
i henhold til plan- og bygningsloven § 12-11 ut til offentlig ettersyn på følgende vilkår:

1. Endringer og tilføyelser i bestemmelsene:
1.1 Det utarbeides prinsippielle fasadeoppriss som tegnes inn i § 4-1 med følgende tilhørende
bestemmelse: Ved utforming av fasader skal følgende prinsippskisse legges til grunn:

Sammendrag:
Ingeniørservice as fremmer nytt forslag til detaljregulering av Grenaderveien 24 på vegne av TH
Eiendom as.
Planområdet omfatter en boligeiendom på ca. 1,6 daa, i tillegg til kommunal veigrunn langs med
eiendommen. Eiendommen ligger på østsiden av Grenaderveien, tvers overfor Wang
Videregående skole, og er del av et område med hovedsakelig villabebyggelse av ulik karakter.
Boligen er i dårlig forfatning og skal rives. Planområdet er uregulert og avsatt til boligformål i
kommuneplanens arealdel.
Planforslaget er en revisjon av et planforslag som ble 1.gangsbehandlet og avvist i UBA
23.11.2018 (sak 238/18). Tidligere planforslag var basert på en seksmannsbolig i to etasjer.
Bygningen var tenkt utformet som to sammenføyde, avlange bygningskropper med saltak og
BYA på 30%.
Begrunnelsen for avslaget var følgende:
Planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel, punkt 2.2.2 som ikke åpner for lavblokk
med mer enn 4 boenheter ved fortetting i etablerte villaområder.
Tiltaket som reguleringsplanen skal legge til rette for vil ikke være tilpasset nærmiljøet og vil ha
for lav kvalitet på bebyggelse og utomhusområder.
Rådmannens begrunnelsen for manglende tilpasning var i hovedtrekk:
Mønehøyde på 10 meter vil være betydelig over det som er fremtredende i området, og høyere
enn det man bør forvente av boliger i to etasjer.
·
·
·
·
·

Bygningsvolumet vil fremstå som massivt og ikke være tilpasset skalaen i
småhusområdet.
En så høy og bred bygning vil gi store skyggeulemper for nabo i øst.
Store deler av uteoppholdsarealene vil ikke få en god og funksjonell utforming.
Prosjektet legger opp til svært lukkede fasader mot øst og nord, samt heisoppbygg,
utformet som en blind ark, hvilket rådmannen mener vil gi et uheldig baksidepreg mot
naboeiendommene.
plankartet og bestemmelsene gir for lite forutsigbarhet for endelig plassering og
utstrekning av bygningen, som igjen gjør det vanskelig å sikre både estetikk og kvalitet
på utomhusområdene i tråd med det som er beskrevet.

Saksfremlegget med rådmannens vurderinger ligger vedlagt saken.
Administrasjonen og tiltakshaver/ forslagsstiller har etterfølgende hatt tett dialog for å komme
frem til et planforslag som er tilpasset stedet og som er i samsvar med kommuneplanens
bestemmelser.
Komplett nytt planforslag ble mottatt 12.04.2019.
Det reviderte planforslaget legger til rette for to tremannsboliger i to etasjer, samt privat og felles
uteopphold, lekeplass og parkeringskjeller. Hver bygning vil ha to boenheter på bakkeplan og en
i 2. etasje. Alle boenheter vil få vestvendt, privat uteopphold, enten på en stor balkong eller på
bakkeplan. Byggene er planlagt utført med et asymetrisk saltak, hvor gesims går opp til 2 etasjer
mot sør og 1 etasje mot nord. Fasadematerialene vil være trepanel og fasadeplater. BYA er på
32%.
Rådmannen mener det reviderte planforslaget svarer på rådmannens tidligere anmerkninger og
fremstår som godt tilpasset nærmiljøet.
·

Byggehøyder er redusert til 6,6 meter gesims mot syd, 4 meter gesims mot nord og 8
meter møne. Dette er lavere enn det som tillates etter plan- og bygningsloven i

·
·
·

uregulerte områder. Det er utarbeidet snitt som viser at dette ikke er høyere enn
omkringliggende bebyggelse.
Solforholdene, både innenfor planområdet og for naboene er betydelig forbedret, blant
annet ved at mønehøydene er lavere og ved at takene har en lav gesims mot nord.
Uteoppholdsarealene, både private og felles, vil få en god og funksjonell utforming.
Plankartet er presisert tilstrekkelig til å gi god forutsigbarhet i bygningenes endelige
utforming.

Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med de vilkår som fremgår av
rådmannens innstilling.

Vedlegg:
Planbeskrivelse
Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - 1. gangsbehandling
20160143_G 20190514 forslag
20160143_G 20190514 EIERFORM-forslag
Dokumenter i saksmappen:
30.01.2019 SV: Grenaderveien 24-revidert planforslag av 09.01.19
30.10.2018 SV: Grenaderveien 24_sosi-kontroll, PLANID 0704 20160143
18.10.2018 Sol/ skyggeanalyser
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25.10.2018 Uttalelser etter informasjonsmøte 27.06.2017
23.10.2018 Intern uttalelse fra Bydrift til planbeskrivelse for Grenaderveien 24
09.07.2018 Planforslag 09.07.2018
19.09.2018 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - 1.
gangsbehandling
02.08.2018 Korrespondanse om presentasjonsmøte
10.09.2018 Tilbakemelding etter avdelingsmøte hvor planforslaget var oppe til vurdering
02.08.2018 Korrespondanse om presentasjonsmøte
23.07.2018 Kommentar til planforslag
23.04.2018 Grenaderveien 24, -tilbakemelding på planforslag
09.04.2018 Korrespondanse vedr. behandlingsdato
05.03.2018 Korrespondanse vedr. behandlingsdato
23.01.2018 Tilbakemalding etter klage
16.01.2018 Tilbakemalding planforslag
22.11.2017 Tilbakemelding etter telefonsamtale
02.08.2018 Illustrasjoner
11.04.2018 Sol/ skygge og utomhusplan
09.04.2018 Korrespondanse vedr. behandlingsdato
05.03.2018 Korrespondanse
26.03.2018 Planforslag 26.03.2018 del 3 av 3
26.03.2018 Planforslag 26.03.2018 del 2 av 3
26.03.2018 Planforslag 26.03.2018 del 1 av 3
22.12.2017 Planforslag 22.12.2017 del 4 av 4 -Uttalelser
22.12.2017 Planforslag 22.12.2017 del 3 av 4
22.12.2017 Planforslag 22.12.2017 del 2 av 4
22.12.2017 Planforslag 22.12.2017 del 1 av 4
23.01.2018 Tilbakemelding på planforslag, klage og tilsvar

30.11.2017 Intern uttalelse fra Bydrift på oppstart av detaljregulering av Grenaderveien
24
23.06.2017 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - uttalelse
19.06.2017 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - uttalelse
19.06.2017 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - uttalelse
15.06.2017 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - uttalelse
08.06.2017 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - uttalelse
25.05.2017 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - uttalelse
02.06.2017 Uttalelse til reguleringsvarsel - gbnr 83/152 og 83/346 - Grenaderveien 24 Tønsberg - reguleringsplan nr 0704 2016 0143
26.05.2017 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 - uttalelse
20.04.2017 Referat fra oppstartsmøte
10.03.2017 Anmodning om oppstartsmøte
30.03.2017 fotodokumentasjon av nærområde
27.02.2017 Detaljregulering av Grenaderveien 24, planID 0704 20160143 Konseptskisse for oppstartsmøte
17.11.2016 Skisseforslag fra kommunen
16.11.2016 Svar på spørsmål om avstand til vei
24.10.2016 Illustrasjoner til innledende møte
16.11.2016 Tilbakemeldinger etter innledende møte

Innledning – hva saken gjelder:
Ingeniørservice fremmer på vegne av TH Eiendom as, forslag til detaljregulering av
Grenaderveien 24.
Formålet med planen er å legge til rette for 2 tremannsboliger, med parkeringskjeller,
lekeplass og uteoppholdsarealer.
Planforslaget er en bearbeidelse av tidligere forslag til detaljregulering av Grenaderveien
24, som ble 1.gangsbehandlet og avvist i UBA 23.11.2018 (sak 238/18).
Komplett nytt planforslag ble mottatt 12.04.2019.
Rettslig grunnlag:
Plan- og bygningsloven § 12–8 Oppstart av reguleringsplanarbeid
Plan- og bygningsloven § 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag
Plan- og bygningsloven § 12–11 Behandling av private reguleringsplanforslag
Planstatus:
Arealet er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål.
Planforslaget berører ingen overordnede planer annet enn kommuneplanen.
Det pågår ikke annet planarbeid som berører planområdet.
Faktagrunnlag:
Områdebeskrivelse:
Planområdet er på ca. 1,8 daa og ligger på Eik, overfor Wang videregående skole.
Planområdet består av en boligtomt på ca. 1,6 daa, hvor det står en enebolig med
garasje. Bygningene skal rives. Resten av planområdet er kommunalt veiareal i
Grenaderveien. Omgivelsene er preget av brokete småhusbebyggelse fra ulike
tidsperioder, de fleste med sal- eller valmtak, og større bygningsmasse i skolebyggene.
Planområdet ligger tett på Eikskogen med høy rekreasjonsverdi.
Teknisk infrastruktur:
Skagerak Nett AS har nettstasjon montert i nærheten av planområdet. De nye boligene
vil bli forsynt via lavspent fordelingsanlegg fra denne.
Det ligger et nytt (2017) kommunalt VA-anlegg langs grensen mellom Grenaderveien 24

og 26/Persvei 3. De nye avsatte stussene ligger inne på tomten i det sørøstre hjørne og
er dimensjonert for prosjektet (se figur 4 og vedlagt enkel VA- plan). Grenaderveien 22
og 24 har i dag felles, privat stikkledning fra 2008 over tomten og inn på det nye
anlegget. Denne tilkoblingen vil plugges når de nye stikkledningene fra 22 og 24 kobles
til avsatte stusser. Grenaderveien 22 og 24 har i dag drenskummer og er tilkoblet
overvann.
Planavgrensning og eiendomsforhold:
Planområdet består av hele gbnr. 83/152, som er tiltakshavers eiendom, samt
tilstøtende, kommunalt veiareal i Grenaderveien ut til veimidte.
Det foreligger ingen heftelser på eiendommen.

Merknader til varsel om planoppstart (referert og kommentert av forslagsstiller):
Se vedlagt saksfremlegg til tidligere 1.gangsbehandling.
Planbeskrivelse:
Følger som vedlegg til saken.
Rådmannens vurderinger:
Her er det kun vurdert forhold som er endret fra tidligere planforslag. For andre vurderinger
viser rådmannen til saksfremlegg fra tidligere 1.gangsbehandling, som er vedlagt saken.
Boligtetthet/ utnyttelsesgrad
Kommuneplanens arealdel har ikke fastsatt grad av utnytting ved fortetting i eksisterende
boligområder, men det er gitt følgende bestemmelser som er relevant for planforslaget i
punkt 2.2.2:
Ved reguleringsplan og søknad om tiltak som innebærer fortetting i eksisterende
boligbebyggelse:
·

Skal det gjøres en konkret vurdering på grunnlag av områdets dominerende

bygningstype, volum, høyde, utforming, byggelinjer, tomtestørrelser,
bebyggelsesstruktur, grønnstruktur, leke- og uteoppholdsarealer og estetikk som
grunnlag for fastsettelse av utbyggingstetthet.
·

Skal det ved fortetting i etablerte villaområder som hovedregel fortettes med

frittliggende bebyggelse. Rekkehus, kjedehus, tre- og firemannsbolig kan tillates
der forholdene ligger til rette for det.
Nærområdet er, foruten Vang videregående skole, preget av for det meste frittliggende
småhusbebyggelse med ulike materialer, takformer og arkitektoniske uttrykk. Boligene
som planforslaget skal legge til rette for avviker ikke fra omkringliggende boliger når det
kommer til høyde eller fotavtrykk. I utformingen av bygningene er det lagt vekt på et
«villaaktig» uttrykk.
BKS får en utnyttelse på 32% BYA. Den totale utnyttelsen på tomta, definert i veilederen
«Grad av utnytting» som arealene som hører inn under bebyggelse og anlegg, er noe
mindre, ca 29,5% BYA.
Til sammenligning åpner kommuneplanens arealdel, punkt 1.3.2, for en utnyttelse på inntil
30% ved utbygging uten plankrav. Rådmannen mener illustrasjonsmaterialet viser at

utnyttelsesgraden er tilpasset.
Byggehøyde

Planforslaget legger opp til en maksimal gesimshøyde på 6,6 meter mot syd og 4 meter
mot nord og mønehøyde på 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Dette er lavere
enn det plan- og bygningsloven tillater i uregulerte områder, henholdsvis 8 meter gesims
og 9 meter møne. Maksimal kotehøyde er satt til 6,6 meter for gesims og 8 meter for
møne. Det er utarbeidet snitt som viser boligene i forhold til omgivelsene. Snittene viser,
slik rådmannen ser det, at bebyggelsen ikke vil utpeke seg som spesielt høye.
Parkeringskjelleren skal ligge under eksisterende terreng og være dekket med et vekstlag
på ca 30 cm. P-kjelleren vil ikke danne noen synlig sokkel eller terrengheving.
Byggegrense
Byggegrensene er satt til 4 m fra eiendomsgrense, 15 meter fra veimidte i Grenaderveien
og 4 meter fra lekeplass. Dette er i tråd med minimumskravene, men gir, jf. rådmannens
vurdering i tidligere saksutredning ikke tilstrekkelig sikkerhet for at byggene får den
utstrekningen og plasseringen som er illustrert, og som ligger til grunn for vurderinger om
tilpasning, sol/ skygge mv. Det er derfor tegnet inn juridiske linjer - planlagt bebyggelse
innenfor byggegrensene, som viser det aktuelle tiltaket. Det er gitt en bestemmelse til de
juridiske linjene om at disse er satt med en nøyaktighet med +/- en meter. Dette gjør at det
er høy grad av forutsigbarhet med tanke på byggenes plassering og utstrekning, samtidig
med at det gis en viss grad av fleksibilitet i prosjekteringen. Uavhengig av denne
fleksibiliteten er utnyttelsesgraden på 32% juridisk bindende.
Estetikk – tilpasning
Bebyggelsen i nærområdet har et overordnet villa/ småhuspreg, men er ut over det
brokete og fra mange tidsepoker. Det er en variasjon av materialer, farger, takformer og
sammensetninger av volum. Uttrykket som er illustrert og beskrevet i planbeskrivelsen har
et «moderne» uttrykk med en del store vindusflater og enkel detaljering, men har også
tradisjonelle trekk, som utstrakt bruk av tre og saltak.

Den planlagte løsningen med to boenheter ovenfor hverandre mot syd og en på bakkeplan
mot nord gjør at takformen blir asymetrisk, med et møne som er sentrert over den delen
som er i to etasjer. Rådmannen mener dette gir et særegent og spennende uttrykk,
samtidig som det holder seg innenfor et formspråk som passer til stedet. Som omtalt i
kapittelet om solforhold, bidrar takformen til å minimere skyggen på utearealene, både i
planområdet og ut mot naboene.
I følge planbestemmelsene skal tre være hovedmaterialet, med innslag av plater i
fiberbetong eller tre. Dette er videreført fra tidligere planforslag og ble vurdert av
rådmannen som tilpasset stedet og den den illustrerte arkitekturen.
Rådmannen mener det mest hensiktsmessige for å sikre at bebyggelsen får det uttrykket
som er illustrert og som er forutsetningen for rådmannens vurdering, er å legge inn
prinsipielle fasadeoppriss i bestemmelsene. Dette vil gi forutsigbarhet både for utbygger
og kommunen for den endelige prosjekteringen. Rådmannen anbefaler følgende
tilhørende bestemmelse: Ved utforming av fasader skal følgende prinsippskisse legges til
grunn:
Rådmannen viser til rådmannens innstilling, punkt 1.1.

Tiltaket sett fra Grenaderveien

Tiltaket sett nordfra langs Grenaderveien

Tiltaket sett i fugleperspektiv fra nordøst.

Uteoppholdsareal og lekeplass

Som illustrasjonsplanen viser, vil det være ca. 475 m2 privat uteoppholdsareal, inkludert
balkonger, og 297 m2 felles uteoppholdsareal. Dette gir til sammen 772 m2 uteopphold,
som er over kravet i kommuneplanen på 125 m2 pr boenhet. UT, hvor lekeplassen skal
være, og sykkelparkeringen er ikke medregnet. Det vil være god atkomst til fellesarealene
via felles gangvei. Uteoppholdsarealene vil for det meste ha gode sol- og støyforhold.
Det er satt krav i bestemmelsene til fysisk sikring av lekeplassen mot Grenaderveien.
Rådmannen mener uteoppholdsarealer og lekeplass er godt ivaretatt i reguleringsplanen.
Solforhold
Det er stilt krav i bestemmelsene om at det ved jevndøgn og midtsommer skal være sol på
minimum 50% av uteoppholdsarealene kl. 15:00 ved jevndøgn og midtsommer. Dette
oppfyller kravene i kommuneplanens arealdel. Det er utarbeidet soldiagrammer som viser
at solforholdene vil være gode på det meste av utearealene og at samtlige boliger vil få
gode solforhold på vestvendt balkong/ terrasse. Skyggekonsekvensene mot naboer mener
rådmannen er akseptable. Måten byggene er tenkt utformet, ved at byggene får en lav
gesims mot nord og møne trukket sydover, er svært gunstig for solforholdene til naboene.
Rådmannen mener solforholdene er godt ivaretatt i planforslaget.

Renovasjon
Kommuneplanens arealdel punkt 1.6.3 sier at «for byggetiltak som overstiger 4
boenheter er det krav til felles renovasjonsløsning. Renovasjonsløsninger for byggetiltak
skal legges under bakkenivå eller i bebyggelsen, med unntak av frittliggende
småhusbebyggelse».
Det er avsatt et felles areal i plankartet med formål renovasjon, og stilt krav i
bestemmelsene om at det skal etableres felles, innebygd renovasjonsanlegg.
Alternative løsninger:
Ikke vurdert
Økonomiske konsekvenser:
Ingen
Konsekvenser for næringsutvikling:
Ingen
Helse- og miljøkonsekvenser:
På bakgrunn av rådmannens vurderinger anses hensynet til helse og miljø tilstrekkelig
ivaretatt.
Konsekvenser for folkehelse:
Eiendommen ligger i et godt og trygt etablert nærmiljø. med lite trafikk, støy og god
luftkvalitet. De fysiske omgivelsene består helt flate uteområder, og andre anlegg
innenfor planområdet utformes slik at de kan anvendes av alle mennesker på en likestilt
måte. Nærmiljøet er godt tilrettelagt for fysisk aktivitet, med ballbane og
aktivitetsapparater på Wang videregående skoles utearealer og turområder. Rådmannen
mener tiltaket ikke vil få negative konsekvenser for folkehelse.

14 Konsekvenser for barn og unge:
Det finnes 3 offentlige barnehager i nærområdet: Kongsåsen barnehage, Mortenåsen
barnehage og Eik Vestre. I tillegg er det et par private barnehager.
Eik skole er en 3- parallell, 1- 7. De har pr. dags dato 447 elever, men har kapasitet til
588. Skolekapasiteten er derfor tilstrekkelig.
Eik barneskole, Kongseik ungdomsskole, Eik idrettshall og fotballbaner ligger i gang- og
sykkelavstand fra planområdet. Det er gode oppvekstvilkår i forhold til uteområder og
skolevei.
På bakgrunn av rådmannens vurderinger anses hensynet til barn og unge å være godt
ivaretatt.
Konklusjon
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med de vilkår som
fremgår av rådmannens innstilling.
Videre behandling
Ved positiv behandling i UBA legges planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 uker før den
fremmes for UBA til 2.gangsbehandling med påfølgende egengodkjenning i Bystyret
Planen 2.gangsbehandles i UBA med etterfølgende vedtak i Bystyret.
Behandlingsgebyr
Gebyrregulativ for 2019 er lagt til grunn for fastsettelse av gebyret, da planforslag ble
mottatt 12.04.2019. Rådmannen har lagt til grunn regulativets punkt 1F:
For planforslag som endres (forslagstillerens ønske eller i forb. med innsigelser) etter at
planforslaget er fremmet for planutvalget betales følgende tillegg:
25% av gebyret dersom endringer genererer en begrenset høring og ny fremleggelse
for planutvalget.
A. Gebyr etter planområdets størrelse (1,6 daa):
kr 58.570,(Varenr.
1112)
B. Gebyr etter bebyggelsens areal, (under 1000 m2):
kr 42.170 ,(Varenr.
1122)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kr. 100.745,F. Tillegg for ny 1.gangsbehandling:
kr. 100.745,- x 25%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= kr. 25.186,==============
Faktura sendes til:
TH1 Eiendom as, Røråsveien 2a, 3114 Tønsberg

Tønsberg, 15.05.2019
Geir Viksand
rådmann
Anne Beate Hekland
virksomhetsleder

Forslagsstillers forslag til bestemmelser:
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING
AV GRENADERVEIEN 24, GBNR. 83/152 og 83/346
PLAN ID. 0704 2016 0143
§1
PLANENS HENSIKT
Planen skal legge til rette for 2 tremannsboliger med til sammen 6 boenheter, med tilhørende
uteoppholdsarealer med lekeplass og felles p-kjeller med 2 heiser.
§2
REGULERINGSFORMÅL (§ 12-5)
§ 2.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 pkt. 1)
Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse - BKS
Uteoppholdsareal – (UT)
Renovasjon – (RE)
§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 pkt. 2)
Vei - (V1-V2)
Annen veigrunn – grøntareal – (AV1-AV5)
§ 2.3 Hensynssoner (§ 12-6)
a) Frisikt - (H140)
§3
FELLESBESTEMMELSER

§ 3.1 Geoteknikk/Områdestabilitet (pbl § 12-7, 4)
Lokalstabilitet ved gravearbeider skal dokumenteres. Dette gjelder også evt. oppfylling eller
graving for kjellere eller VA anlegg.
Alle gravearbeider må prosjekteres i samråd med geoteknisk fagkyndig.
§ 3.2 Vann, avløp og overvann (pbl. § 12-7 pkt. 4, 10 og 12)
Forenklet-VA-plan skal følges.
Alt overvann skal håndteres på egen eiendom, ved infiltrasjon og bruk av fordrøyningsmagasin.
Overvann fra takflater skal ledes til fordrøyningsmagasin.
Drenering av parkeringskjeller kobles til kommunal overvannsledning. Samlet påslipp fra
eiendommen på kommunalt nett skal ikke overstige 1 l/s pr daa.
§ 3.3 Kulturminner (pbl. § 12-7, 6)

Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte,
forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet
kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og
kulturminnemyndighet varsles umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/ eller
ansvarshavende leder på stedet.
§ 3.4 Parkering
Det skal etableres 2 p-plasser pr boenhet i felles p-kjeller.
Minimum 10% av biloppstillingsplassene skal etableres for personer med funksjonsnedsettelse
Det skal etableres 2 oppstillingsplasser for sykler pr. boenhet på bakkeplan.
§ 3.5 Utomhusplan (pbl. § 12-7, 11)
Det skal utarbeides en utomhusplan i målestokk 1:200 som skal vise følgende:
• Gangarealer
• Bygningenes nøyaktige plassering
• Eiendomsgrenser
• Lekeplass
• Adkomstvei til p-kjeller
• Belysning
• Beplantning
• Sykkelparkering
• Renovasjonsløsning
• Belegg og kantstein
• Terrenghøyder, eksisterende og framtidige
• Overvannshåndtering
• Ventilasjon p-kjeller
• Støttemurer
• Snøopplag
§ 3.6 Utforming
Bebyggelsen skal når det gjelder volumer, fasadeutforming, materialbruk og farger sikre et
helhetlig preg og være tilpasset eksisterende miljø.
§4
BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. § 12-5, 1 og 14)
§ 4.1 Boligbebyggelse – Konsentrert småhusbebyggelse - BKS
Innenfor BKS kan det bygges 2 tremannsboliger, sammenlagt 6 boenheter. Parkeringsplasser skal
etableres i felles p-kjeller.
Maksimal utnyttelse innenfor BKS er 32% BYA.

Planlagt bebyggelse er vist i plankartet med en nøyaktighet på +/- 1 meter.
Det skal brukes trepanel som hovedmateriale på fasader med innsalg av fasadeplater i fiberbetong
eller annet trepanel.
For hvert bygg er maks gesimshøyde 4 meter mot nord og 6,6 meter mot syd. Maks mønehøyde er
8 meter. Alt målt til gjennomsnittlig planert terreng ved fasadeliv.
Maksimal kotehøyde for gesims mot syd er c +66.6. Maksimal kotehøyde for gesims mot nord er c
+64 Maksimal kotehøyde for møne er kote c +68.
Det skal avsettes minimum 125m2 uteoppholdsareal per boenhet. Inntil 15m2 av kravet kan
godkjennes på privat balkong/terrasse. Ved jevndøgn og midtsommer skal minimum 50 % MUA ha
direkte sollys kl. 15.
Parkeringskjeller skal ligge under eksisterende terreng og være dekket av et vekstlag på minimum
30 cm.
§ 4.2 Uteoppholdsareal – UT
Innenfor UT skal det tilrettelegges felles lekeplass for beboerne i BKS på minimum 100 m2.
Lekeplassen skal opparbeides etter godkjent utomhusplan. Det er ikke tillatt å benytte arealet
avsatt til lek til midlertidig deponering av masser.
Lekearealet skal fysisk sikres fra veiformålene.
§ 4.3 Renovasjon
Det skal bygges felles, innebygd renovasjonsanlegg innenfor RE, for beboerne i BKS.
§5
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl. § 12-5, 2 og 14)
§ 5.1 Offentlig formål
Følgende veiformål skal ha offentlig eierform:
Vei – V1
Annen veigrunn – grøntareal – AV1-AV3
§ 5.2 Felles formål
Følgende arealer skal være felles for beboerne innenfor BKS: AV4-AV5 og V2.
§6
HENSYNSSONE (pbl .2-6 jfr. §11-8)
§ 6.1 Frisikt (H140)
I frisiktsonen skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veis planum.
§7
REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl. §12-7, 10)
§ 7.1 Dokumentasjonskrav
Ved søknad om rammetillatelse skal følgende dokumentasjon være vedlagt:
- Utomhusplan i henhold til § 3.5
- VA-plan som viser tilkobling til offentlig nett.

§ 7.2 Igangsettingstillatelse
Før det gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet skal følgende være opparbeidet eller sikret
opparbeidet:
-Lekeplass

Før det gis igangsettingstillatelse innenfor planområdet skal det foreligge geoteknisk
dokumentasjon jf. § 3.1.

