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Detaljreguleringsplan for Nedre Elnesvågvegen 

 

 

Reguleringsbestemmelser  
 

PlanID 202112 

Saksnummer 2021/2331 

 

1 Planens hensikt 

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av ny vegforbindelse 

mellom Nedre Haukåsvegen og Falkenvegen.  

2 Generelt 

Innenfor planområdet skal arealene disponeres til disse formålene og 

hensynssonene, jf. § 12-5 og 12-6: 

 

Bebyggelse og anlegg 

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BFS 

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 Kjøreveg SKV 

 Fortau SF 

 Annen veggrunn – grøntareal SVG 

Grønnstruktur 

 Friområde GF 

Hensynssoner 

 Sikringssone – frisikt (H140) 
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3 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

3.1 Situasjonsplan 

Ved byggesøknad for hele planområdet skal det legges ved situasjonsplan i egnet 

målestokk. Planen skal vise lengdeprofil og tverrsnitt på veg (terrengprofil), 

avkjøring (med lengde- og tverrprofil), støttemurer, beplantning av sidearealer, 

nye og eksisterende vann- og avløpsledninger og kummer. Plassering av 

brannkummer skal gjøres i samråd med brannvernmyndigheten.  

 

3.2 Terrenginngrep  

Nødvendige inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng skal utføres skånsomt 

og beskyttes under anleggs- og byggearbeidet. Alle skjæringer og fyllinger skal 

forsøkes gis en utforming og overflate som demper den visuelle effekten av 

inngrepene. Dette kan skje ved at overganger mellom forskjellige flater legges i 

jevne og myke linjer. Maks stigning på fyllinger i forbindelse med etablering av 

o_SKV2 er 1:1,5. For øvrige fyllinger er maks stigning 1:2. Ved brattere fyllinger 

skal det bygges opp med natursteinmur eller støpt mur/murblokker i nødvendig 

høyde for at fyllingen skal få skråning 1:2. 

Tiltransporterte masser skal kvalitetssikres med tanke på fremmede arter i 

forkant av tilkjøring. Ved nyplantinger skal det ikke benyttes fremmede arter 

eller planter som kan bli invaderende.  

 

3.3 Byggegrenser  

Byggegrenser mot offentlig veg er vist på plankartet. Der byggegrenser ikke er 

vist, gjelder vegloven og plan- og bygningsloven §29-4 om avstand fra veg, 

annen bygning og eiendomsgrense. 

 

3.4 Støyskjerm, gjerde og hekker 

Kommunen kan kreve at gjerde og hekk mot offentlig veg blir plassert i 
tilstrekkelig avstand fra vegkant til at de ikke hindrer snørydding. 
 

Regulert støyskjerm skal ha en høyde på 1,5 meter over gang- og sykkelveg. 
Skjermen skal ha en flatevekt på minst 15 kg/m2 og kan utføres helt eller delvis 

i tre, mur eller glass. Det skal legges vekt på å gi støyskjermen et estetisk fint 
uttrykk. Skjermen skal tettes ned mot bakkenivå for å hindre at støy slipper 
gjennom. 

 

3.5 Landskap og vegetasjon  

I byggesøknader skal eksisterende trær eller tregrupper som er verdfulle pga. 

størrelse/omfang, plassering eller art, være innmålt og vist på kartet. Søknaden 

skal vise hvilke trær som skal bevares, samt planlagt ny vegetasjon. En skal 

også i størst mulig grad prøve å ta vare på annen verdifull vegetasjon. 

Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises 

aktsomhet for å unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. Lov 
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om forvaltning av naturens mangfold. Det skal ikke innføres eller spres 

fremmede og skadelige arter ved opparbeiding av anlegget og ved 

massehåndtering. 

 

3.6 Kulturminner 

Dersom det under arbeid i området kommer fram gjenstander eller andre 

levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og det skal 

sendes melding til kulturvernmyndighetene jf. Lov om kulturminner.  

 

3.7 Private avtaler 

Etter at reguleringsbestemmelsene er vedtatt er det ikke tillatt å etablere forhold 

ved private avtaler som står i strid med disse bestemmelsene. 

 

3.8 Detaljregulering 

Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat 

reguleringsforslag etter § 12-11 ikke satt i gang senest ti år etter at planen er 

vedtatt, skal kommunen før avgjørelse av byggesøknad for nye 

utbyggingsområder etter planen påse at planen i nødvendig grad er oppdatert. 

Tiltakshaver er ansvarlig for å skaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon 

for kommunens vurdering. 

 

4 Bestemmelser til arealformål 

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

4.1.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

BFS1 er satt av til frittliggende bolig med tilhørende garasje. Maks %-BYA er 

25% av tomtearealet, inkludert garasjer og parkering. Største mønehøyde er 7,5 

m, regnet fra gjennomsnittlig planert terrengnivå. Det er tillatt å innrede 

utleieleilighet i boligen. Garasjer i frittliggende område skal ikke ha større 

gesimshøgde enn 3,0 meter og mønehøyde ikke over 5,0 m. Grunnflaten skal 

ikke være større enn 50m² for garasjer. Det skal opparbeides 2 

parkeringsplasser utenom garasje. Utleieleilighet skal ha egen parkeringsplass i 

tillegg. 

BFS2, BFS3 og BFS4 tillates benyttet til etablering av skjæring/fylling. Ved store 

høydeforskjeller skal skjæring tas opp ved etablering av støttemur på maks 2 

meter.  

 

4.1.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 

Innen BKS1 kan det bygges rekkehus, kjeda enebolig og flermannsboliger. 

Området kan også benyttes til felles garasjeanlegg og uthus. Maks %-BYA er 

35% av tomtearealet, inkludert garasjer og parkering.  Største mønehøyde er 

9,5 m, regnet fra gjennomsnittlig opprinnelig terrengnivå. Høydene skal gi rom 
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for en delvis nedgravd sokkeletasje i tillegg til hovedetasje og loft med boareal. 

For hver bolig skal det opparbeides plass for en garasje og en parkeringsplass. 

Garasjer skal ikke ha større gesimshøyde enn 3,0 meter og mønehøgde ikke over 

5 m. Garasjene og boenhetene skal ha ei god helhetlig utforming.  

 

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

4.2.1 Kjøreveg (SKV) 

Kjøreveg (o_SKV1, o_SKV2, o_SKV3, f_SKV4, f_SKV5, o_SKV6) skal 

opparbeides som vist på plankart, og i samsvar med teknisk godkjent plan.  

f_SKV4 skal være felles adkomstveg for gnr/bnr 46/37. 

f_SKV5 skal være felles adkomstveg for gnr/bnr 46/236 og 46/237. 

 

4.2.2 Fortau (SF) 

Fortau (o_SF1, o_SF2, o_SF3, o_SF4 og o_SF5) skal opparbeides som vist på 

plankart, og i samsvar med teknisk godkjent plan. 

 

4.2.3 Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) 

o_SVG skal brukes til annen veggrunn, snøopplag, og skjæringer/fyllinger 

knyttet til opparbeidelse av veg. Det tillates oppføring av støttemurer som vist på 

plankartet, med inntil 2 meter høyde.  

Ytterligere behov for skjæring og fylling skal dekkes av tilstøtende tomtegrunn.  

 

4.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

4.3.1 Friområde (o_GF) 

o_GF3 og o_GF4 skal brukes til offentlig friområde. Den naturlige vegetasjonen 

skal bevares.  

f_GF1 og f_GF2 er felles for gnr/bnr 46/234, 46/235, 46/236 og 46/237, og er 

avsatt til friområde.  

 

5 Bestemmelser til hensynssoner (§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

5.1 Sikringssone - frisikt (H140) 

Ved kryss og avkjørsler skal det mellom frisiktlinje og vegformål være fri sikt i en 

høyde av 0,5 m over tilstøtende veger.  
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6 Rekkefølgebestemmelser (§ 12-7 nr. 10) 

6.1 Igangsettingstillatelse 

6.1.1 Plan for anleggsfasen 

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge‐ og 

anleggsfasen skal følge søknad om tillatelse til tiltak. 

Planen skal minimum redegjøre for trafikkavvikling, massetransport og 

deponiområder, håndtering av matjord, driftstider, trafikksikkerhet for gående og 

syklende og eventuelle trafikksikkerhetstiltak under selve anleggsfasen, 

flomsikring (overvann), renhold og støvdemping- og støyforhold i anleggsfase og 

driftsfase. Planen må vise hvordan atkomst til berørte eiendommer skal sikres i 

anleggsfasen. 

Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises 

aktsomhet for å unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. Lov 

om forvaltning av naturens mangfold. Det skal ikke innføres eller spres 

fremmede og skadelige arter ved opparbeiding av anlegget og ved 

massehåndtering. 

 

6.1.2 Infrastruktur 

Før søknad om igangsettingstillatelse, skal teknisk plan for veg, vann og avløp 

være godkjent av Hustadvika kommune. 

Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det redegjøres for behandling av overvann. 

 

6.1.3 Støyskjerming 

Støyskjerming av eiendom for BFS1 skal opparbeides og ferdigstilles innen 

o_SKV2 er etablert, jf. bestemmelse 3.4.   

 

6.1.4 Sideterreng 

Annen veggrunn som grøft, skjæring og fylling skal opparbeides og ferdigstilles 

samtidig med veganlegget. 

 


