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                                        Planident: 201734 
                                       Datert: 06.01.2021 
                                     Sist revidert: 11.03.2022 
                           Vedtatt i KS: 19.05.2022 

 

HUSTADVIKA KOM M U N E 

R E G U L E R I N G S B E S T E M M E L S E R 

D E T A L J R E G U L E R I N G   F O R   HATLEBAKKEN- NEDREGÅRD 
 

I medhold av §§ 12-5, 12-6 og 12-7 i plan- og bygningsloven (PBL) gjelder disse reguleringsbestemmelsene 
for det området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

Planen erstatter delvis reguleringsplan for Elnesvågen Sentrum Sør, vedtatt 18.10.2004 (planID 03127), 
Nedre Haukås vest, vedtatt 15.12.2014 (planID 11018), Haukås Nedre – område J1, vedtatt 17.01.2011 
(planID 09045) og Haukås Nedre – område B/BK 1-4, vedtatt 20.04.2009 (planID 07012) 

§1  FORMÅL 
Å legge til rette for et godt bo- og leveområde med konsentrert bebyggelse på et sentrumsnært areal på 
del av gnr. 45 bnr. 5 i Hustadvika kommune.  

 

§2  GENERELT 
Innenfor planområdet skal arealene disponeres til disse formålene og hensynssonene, jf. PBL §§ 12-5 og 12-
6: 

Bygninger og anlegg 
Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse (BFS1) 

Boligbebyggelse- konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-BKS6 og BK 1-4) 

Energinett, trafo (BE)  

Lekeplass (f_BLK1-f_BLK5) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Veg (o_SV1- o_SV4, f_SV1-f_SV4) 

Fortau (o_SF1- o_SF5) 

Gang-/sykkelveg (o_SGS) 

Annen veggrunn, tekniske anlegg (o_SVT1-11) 

Parkering (f_SPA) 
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Grønnstruktur 
Turveg (f_GT) 

Landbruks-, natur og friluftsområder 
Friluftsformål (f_LF1-2) 

Hensynssoner 
Frisikt (H140) 

Støysoner (H210 og H220) 

Hensynssone infrastruktur (H410) 

§3  FELLES BESTEMMELSER 

3.1. Plankrav 
3.1.1 Ved byggesøknad for hele planområdet (veg, vann, avløp, overvann og fellesområde) skal 

det legges ved situasjonsplan i egnet målestokk. Planen skal vise lengdeprofil og tverrsnitt 
på veg (terrengprofil). Situasjonsplanen skal vise plassering av felles renovasjonsløsning. 
Plassering av brannkummer skal gjøres i samråd med brannvernmyndigheten for hvert 
delområde. 

3.1.2  Ved byggesøknad for enkeltområder for konsentrert bebyggelse (veg, vann, avløp, 
overvann, fellesområde og nybygg) skal det legges ved situasjonsplan for hvert delområde 
i egnet målestokk. Planen skal vise vegløsning med lengdeprofil og tverrsnitt på veg 
(terrengprofil), nye og eksisterende vann- og avløpsledninger, overvannsledninger, kummer 
og evt. pumpestasjoner. Plassering av brannkummer skal gjøres i samråd med 
brannvernmyndigheten for hvert delområde. Plassering av trafostasjon skal gjøres i samråd 
med ansvarlig nettselskap. Videre skal det legges ved terrengprofiler som viser tverrsnitt av 
området gjennom hvert hus tenkt oppført. Profilen skal også vise plassering av bygninger 
med kotehøyde fra ferdig gulv, takvinkel og total høyde på bygg.  Profilen skal gå minst to 
meter utenfor eiendomsgrensen.  

Situasjonsplanen skal vise plassering av felles renovasjonsløsning, bygninger, møneretning, 
antall etasjer og parkeringsplasser, og framtidige garasje(r) skal være vist. Videre eventuelle 
støttemurer, uteoppholdsareal, avkjøring (med lengde- og tverrprofil) samt verdifulle tre. 
Konsekvenser for naboeiendommene der det er fare for økt støy skal vurderes spesielt.  

Situasjonsplanen skal også vise grøntområder, lekeområder, støttemurer og lignende samt 
konsekvenser for naboeiendommer, der faren for økt støyinnfall og tap av utsikt skal 
vurderes spesielt. 

3.2  Byggegrenser 
Bygg skal plasseres innenfor byggegrensene som vist i planen. Dersom ikke annet er vist, skal plan- 
og bygningsloven og vegloven gjelde. Evt. mur og gjerde mot veg kan plasseres 3,0 meter fra 
regulert kjørebanekant atkomstveger og 5,0 meter fra regulert kjørebanekant samleveg. Veggrøft 
skal ikke fylles igjen. 

3.3   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 
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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 er 1:2. Ved brattere 
fyllinger skal det bygges opp med natursteinmur/sprengsteinmur i nødvendig høyde for at fyllingen 
skal få skråning 1:2. 

Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet for å unngå 
mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer.  

Det skal ikke innføres eller spres fremmede eller skadelige arter ved opparbeidelse av anlegget og 
ved massehåndtering. 

3.4 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.  

3.5 Estetikk 
Kommunen skal ved behandling av byggesaker sikre at byggene får en god arkitektonisk og estetisk 
utforming i forhold til seg selv og omgivelsene, og at byggene får en helhetlig og harmonisk utføring 
med tanke på takvinkel, takform, størrelse, farge og materiale.  

Innenfor BFS1 og BKS1-BKS4 kan bygningene ha saltak, valmet tak, pulttak eller flatt tak. Innenfor 
BBB1-BBB2 kan bygningene ha flatt tak eller pulttak. Takvinklene skal være følgende: 

Saltak/valmet tak: Mellom 25 og 40 grader. 

Flatt tak: Defineres mellom 0 og 5 grader. 

Pulttak: Mellom 6 og 15 grader. 

3.6 Private avtaler 
Etter at reguleringsbestemmelsene har trådt i kraft er det ikke tillatt å etablere forhold ved private 
avtaler som står i strid med disse bestemmelsene. 

3.7 Vannforsyning og avløpsløsning  
Alle nye bygninger for varig opphold skal knyttes til godkjent anlegg for vann og avløp. 

3.8 Universell utforming 
Prinsipp for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av byggverk, trafikkanlegg, 
fellesareal og så videre i samsvar med til enhver tid gjeldende lov og forskrifter. Prinsippene skal 
vurderes ut fra terrengets beskaffenhet. Dersom det kreves betydelige terrenginngrep eller på 
annen måte uheldige løsninger, kan prinsippet avvikes. Bruk av pollenrike trær og planter, som for 
eksempel or, bjørk og hassel skal unngås. 

3.9 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. 
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3.10     Plan for etterbruk av matjord 
- Godkjent plan for etterbruk av matjord må sikre god og helhetlig håndtering av jorda både i 

anleggsfasen, i forbindelse med mellomlagring, og for etterbruk av jorda. Det må sikres at jord 
som blir flyttet blir brukt til matproduksjon og at den ikke blir blandet med annen jord eller 
andre masser som gjør at produksjonsevnen blir dårligere. Jorda skal ikke brukes til 
tilretteleggingsformål som for eksempel grøntareal.  

- Plan for etterbruk av matjord må være i samsvar med retningslinjer gitt i heftet «Jordmasser – 
fra problem til ressurs». Planen må godkjennes av landbruksansvarlig i kommunen. 

- Det må sikres og kontrolleres at entreprenører og underentreprenører følger plan og krav til 
jordhåndtering. 

 

§ 4  BEBYGGELSE OG ANLEGG 

4.1  Boliger, frittliggende småhusbebyggelse (BFS1). 
4.1.1 Området er avsatt til frittliggende småhusbebyggelse, eneboliger med tilhørende garasje. Det er 

tillatt med sekundærleilighet i eneboligen. Maks tillatt størrelse på sekundærleiligheten er 30% av 
BRA av eneboligen. 

4.1.2 Maks bebygd areal (%-BYA) for området er %-BYA=25 %.                 

4.1.3 Største gesimshøyde er satt til 4,5 meter og største mønehøyde er satt til 7,5 m regnet fra 
gjennomsnittlig opprinnelig terreng.  

Garasjer skal ha maksimal mønehøyde på 5 meter fra gulv i portåpning og ikke større m²BYA enn 
50m². Garasje og andre sekundære bygg (under BYA 50 m²) kan bygges inntil 1 meter fra grensa til 
nabo. Parkeringsplasser kan etableres utenfor byggegrensa dersom dette ikke hindrer frisikt.  

4.1.4 Det skal være minst to oppstillingsplasser for bil pr. boenhet, der minst en kan være garasje.  
  Parkeringsarealet skal regnes med i BYA, og alle plasser skal være tilgjengelige til enhver tid.   

 

4.2  Boliger, konsentrert småhusbebyggelse (BKS1- BKS6 og BK 1-4) 
4.2.1 Området BKS1-BKS6 er avsatt til konsentrert småhusbebyggelse. Dette kan være 2-, 3-, 4-, 5- og 6-

mannsboliger, samt rekkehus, kjedehus og terrassehus. Byggene kan ha garasjeanlegg i kjeller. I 
tillegg kan det føres opp garasjer og garasjeanlegg. Boligene kan ha felles eller egen inngang.  

Maksimalt antall boenheter tillatt: 

BKS1: Maks 4 boenheter 

BKS2: Maks 6 boenheter 

BKS3: Maks 6 boenheter 

BKS4: Maks 10 boenheter 

BKS5: Maks 8 boenheter 

BKS6: Maks 20 boenheter 

Det tillates maksimalt 54 boenheter innenfor BKS1- BKS6.  

Oppføring av støyskjerming er tillatt på området. 
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Garasje og andre sekundære bygg (under BYA 50 m²) kan bygges inntil 1 meter fra grensa til nabo 
og 6 meter fra senterlinje veg. Med innkjøring vinkelrett mot vegen kan garasjen plasseres 
minimum 6 meter fra kjørebanekant. Parkeringsplasser kan etableres utenfor byggegrensa dersom 
dette ikke hindrer frisikt. 

4.2.2 Maks bebygd areal (%-BYA) for BKS1 er 45%, for BKS2 40% og for BKS3- BKS6 50%.                

4.2.3 For BKS1 gjelder maksimal tillatt kotehøyde: 

Saltak/valmet tak: kote 32  

Flatt tak: kote 30,5  

Pulttak: kote 31 

Piper og avtrekk for ventilasjon kan overskride disse høydene. 

 

For BKS2 gjelder maksimal tillatt kotehøyde: 

Saltak/valmet tak: kote 36  

Flatt tak: kote 34,5  

Pulttak: kote 35 

Piper og avtrekk for ventilasjon kan overskride disse høydene. 

 

For BKS3 gjelder maksimal tillatt kotehøyde: 

Saltak/valmet tak: kote 41,5  

Flatt tak: kote 40  

Pulttak: kote 40,5 

Piper og avtrekk for ventilasjon kan overskride disse høydene. 

 

For BKS4 gjelder maksimal tillatt kotehøyde: 

Saltak/valmet tak: kote 34  

Flatt tak: kote 32,5  

Pulttak: kote 33 

Piper og avtrekk for ventilasjon kan overskride disse høydene. 

 

For BKS5 gjelder maksimal tillatt kotehøyde: 

Saltak/valmet tak: kote 35  

Flatt tak: kote 33,5  

Pulttak: kote 34 

Piper og avtrekk for ventilasjon kan overskride disse høydene 
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For BKS6 gjelder maksimal tillatt kotehøyde: 

Saltak/valmet tak: kote 41,5  

Flatt tak: kote 40  

Pulttak: kote 40,5 

Piper og avtrekk for ventilasjon kan overskride disse høydene 

 

4.2.4 Minst 20% av boenhetene/leilighetene skal være tilrettelagt for rullestolbrukere. Ut  
  over dette skal området følge plan- og bygningslovens krav om universell utforming.  

4.2.5 Det skal være minst to parkeringsplasser for bil pr. boenhet, der minst en kan være garasje.  
Parkeringsarealet skal regnes med i BYA, og alle plasser skal være tilgjengelige til enhver tid.  Der 
det legges opp til parkering foran garasjeport/carport skal det i tillegg etableres 0,3 ekstra p- 
plasser til gjesteparkering innenfor tilhørende BKS- felt. 

4.2.6 Innenfor BKS1-BKS6 skal det tilrettelegges for felles renovasjonsløsning. 

4.2.7 Område BK 1-4 kan bare bygges ut som del av område BK 1-4, jf. plan 07012. 

 

4.3  Energianlegg (BE) 
4.3.1 Området er avsatt til energianlegg, trafo. 
 

4.4  Lekeplass, felles (f_BLK1- f_BLK5) 
4.4.1 Området f_BLK1, f_BLK2, f_BLK3, f_BLK4 og f_BLK5 er avsatt til felles lekeplass. 

4.4.2 På lekeplassene skal det bare føres opp bygg eller konstruksjoner som har med lek, idrett eller sport 
å gjøre.  

4.4.3  Lekeplassene skal så langt det er mulig utformes på en slik måte at de er tilgjengelige for så mange 
brukere som mulig, herunder også bevegelses-, orienterings- og miljøhemmede. Eksisterende 
terreng og grønnstruktur skal ivaretas i størst mulig grad. Skog kan tynnes/tilpasses bruksområdet. 

 
4.4.4 f_BLK1 er felles kvartalslekeplass for hele planområdet.  

f_BLK2 er felles nærlekeplass for BKS2 og BKS3.  

f_BLK3 er felles nærlekeplass for BKS6. 

f_BLK4 er felles nærlekeplass for BKS4 og BKS1. 

f_BLK5 er felles nærlekeplass for BKS5 

Det skal opprettes realsameie med like andeler til hver matrikkelenhet. Lekeplassene vedlikeholdes 
av disse. Endringer av realsameiet kan kun gjøres med kommunens samtykke. Det skal tinglyses 
dokument som viser dette ved stiftelsen av realsameiet.  

4.4.5 Det skal utarbeides en detaljert plan for hele området, jf. § 3.1.2, i egnet målestokk som legges ved 
byggesøknaden. Her skal opparbeidelsen av lekeplassene vises. 
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§ 5  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

5.1  Veg (o_SV1- o_SV4, f_SV1- f_SV4) 
5.1.1 o_SV1- o_SV5 er avsatt til offentlig veg og avkjørsler som vist i plankartet.  
 
5.1.2 f_SV1 er felles adkomstveg til gnr. 46 bnr. 47 og gnr. 46 bnr. 15, samt BKS2. Gnr. 46 bnr. 15 og gnr. 

46 bnr. 47 må inngå en privatrettslig avtale om adkomst. f_SV2,  f_SV3 og f_SV4 er eksisterende 
felles avkjørsler til eksisterende boliger. 
 

5.1.3 Veger skal opparbeides i henhold til Statens vegvesens håndbok N100. 
 

5.1.4 Veger som skal sørge for tilkomst for utrykningskjøretøy skal prosjekteres med minimum tillatt 
totalvekt på 19 tonn og et akseltrykk på 11,5 tonn.  

 

5.2  Fortau (o_SF1- o_SF5) 
5.2.1 Området er avsatt til offentlig fortau. 

 
5.2.2 På områder regulert til offentlig fortau er det ikke tillatt med andre anlegg og innretninger enn de 

som er nødvendige for drift og vedlikehold av veganlegget. 
 

5.3  Gang-/sykkelveg (o_SGS) 
5.3.1 Området er avsatt til offentlig gang-/sykkelveg. 

 
5.3.2 På områder regulert til offentlig gang-/sykkelveg er det ikke tillatt med andre anlegg og 

innretninger enn de som er nødvendige for drift og vedlikehold av veganlegget. 
 

5.4  Annen veggrunn, tekniske anleg(o_SVT1-11) 
5.4.1 Området er avsatt til annen veggrunn, tekniske anlegg. 

 
5.4.2 Området kan benyttes til snølagringsplass, grøfter, skjæringer, fylling, tekniske installasjoner som 

gatelys, sluk, kommunaltekniske anlegg, støyskjerming mm. 
 

5.4.3 Maks stigning på fyllinger er 1:2. Ved brattere fyllinger skal det bygges opp med 
naturstein/sprengningsstein i nødvendig høyde for at fyllinga får skråning 1:2. 

 

5.5  Parkering (f_SPA) 
Det skal avsettes minimum 3- p- plasser for felles gjesteparkering for planområdet innenfor f_SPA.  

 
 

§ 6  Grønnstruktur 

6.1 Turveg (f_GT) 
 Området er avsatt til felles turveg. 
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§ 7  LANDBRUKS- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL OG REINDRIFT 

7.1  Friluftsområde på land (f_LF1-2) 
7.1.1 Området er avsatt til felles friluftsområde på land. 

7.1.2 Området skal benyttes som tur- og rekreasjonsområde. 

7.1.3 Området skal ikke opparbeides ut over stier av enkel standard. 

7.1.4 Det skal ikke settes opp bygg og installasjoner som er til hinder for allmennheten sin ferdsel i 
friluftsområdet.  

 

§ 8  Hensynssoner 

8.1 Frisikt (H140):  
8.1.1 Området er avsatt til frisiktssone. 
8.1.2 Frisiktsonene i vegkryssene må ikke utnyttes slik at det på noe som helst tidspunkt hindrer fri sikt. 

 
8.1.3 Areal innenfor frisiktsonene skal planeres ned til 0,5 meter over nivået til tilgrensende veger. 

 
8.1.4 Trær med høy stamme, trafikkskilt og lysmaster kan plasseres i siktsonen. 

 
 

8.2 Hensynssone støy (H210 og H220):  
8.2.1 Arealet viser kartlagte støysoner i henhold til T-1442 for planlagte tiltak. H210 er rød støysone og 

H220 er gul støysone. 
 

8.2.2 Innenfor H210 og H220 er det ikke tillatt med støyfølsomme bruksformål. 
 
 

8.3 Hensynssone infrastruktur (H410):  
Området viser 8 meter byggefri sone for offentlig vann- og avløpsnett. Det er ikke tillatt med 
parkeringsplasser eller byggtekniske installasjoner innenfor denne sonen. 

 

§ 9  REKKEFØLGEKRAV 
9.1 Det må søkes om byggetillatelse på hele området, jf. § 3.1.1. 

9.2 Alle nye bygg for varig opphold skal knyttes til godkjent anlegg for vann og avløp. 

9.3 Luftinntak skal monteres på sørside eller østside av bebyggelse i samsvar med Overordnet 
utredning av luftkvalitet datert 20.02.2018. 

9.4 Det skal foreligge en godkjent utbyggingsavtale med kommunen før man starter på opparbeidelse 
av kommunaltekniske anlegg som kommunen skal overta driften på. 



Reguleringsbestemmelser – Detaljregulering for Hatlebakken- Nedregård, planid 201734 - Side 9 av 9 
 

9.5  Kommunaltekniske anlegg, utvidelse av Nedre Haukåsvegen, utbedring av overvannshåndtering fra 
fylkesvegen og nedover Nedre Haukåsvegen, opparbeidelse av o_SV2, o_SV3, o_SF2, o_SF3 og 
f_SV1 skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse/ferdigattest for boliger innenfor planområdet.  

9.6 o_SGS og o_SF1 skal være ferdigstilt før man kan åpne opp for passasje gjennom støyskjerm langs 
fylkesvegen 

9.7 Annen veggrunn som grøft, skjæring og fylling skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med 
veganlegget.   

9.8 Støyreduserende tiltak i samsvar med støyrapport datert 11.01.2019 skal opparbeides før første 
bolig på BKS3 eller BKS6 blir gitt brukstillatelse/ferdigattest. Det skal etableres gjennomgående tett 
støyskjerming langs Elnesvågvegen jf. plankart.  Vest for regulert o_SGS er skjermen 2,5 meter over 
senterlinje veg, øst for regulert o_SGS 2,0 meter over senterlinje veg. Støyskjermen utføres i form 
av skjerm, voll eller en kombinasjon. Skjermkonstruksjonen skal være tett og ha en flatevekt på 
minst 15 kg/m². Skjermen skal være lydabsorberende mot Elnesvågvegen. Alle bygg skal ha tilgang 
til stille side og minst 50% av soverommene skal være mot stille side. Privat utomhuareal skal være 
på stille side. Stille side: Lden<55dB. Når o_SF1 blir realisert skal det etableres en åpning i 
støyskjermen slik at man får tilgang til planområdet fra o_SF1 via o_SGS.  

9.9 Det skal foreligge en godkjent utbyggingsavtale med vegeier før man starter på opparbeidelse av 
støyreduserende tiltak og fortau langs Elnesvågvegen. 

9.10 Når o_SV2, o_SV3 og f_SV1 er ferdig opparbeidet, skal innkjørslene til gnr. 45 bnr. 5, gnr. 45 bnr. 15 
og gnr. 46 bnr. 47 fra Elnesvågvegen stenges. 

9.11 Felles lekeareal skal være opparbeidet og ferdigstilt før første bolig kan tas i bruk for hvert enkelt 
delområde. Lekeplassene skal minimum ha sandkasse, benk og noe fast dekke/et lekeapparat.  

Kvartalslekeplass, f_BLK1, skal være ferdig opparbeidet med et planert areal på 20 x 30 meter som 
skal tilsås med plen for etablering av ballplass senest når 25% av boligtomtene innenfor 
planområdet er gitt brukstillatelse/ferdigattest. 

9.12 Lekeområdene skal fradeles samtidig med tomtene i hvert delområde og det skal tinglyses skjøter 
med like andeler som beskrevet i § 4.4.4. 

9.13 Det må foreligge en godkjent plan for etterbruk av matjord som fjernes innenfor planområdet før 
det gis byggetillatelse for tiltak på området.  

 

§ 10   DOKUMENTER SOM GIS JURIDISK VIRKNING GJENNOM HENVISNING I  
            BESTEMMELSENE 
10.1  Hatlebakken, Nedregård – Fræna kommune. Støy fra veitrafikk, datert 11.01.2019,  

dokumentnummer NOT001. 

10.2 Overordnet utredning av luftkvalitet Hatlebakken – Nedregård, Fræna kommune, datert 
20.02.2018, 


