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REGULERINGSBESTEMMELSER - detaljreguleringsplan for SANDE, del av Langslågata 10, 
gnr/bnr. 48/2 og del av gnr/bnr. 48/1. 
 

Behandling Iht. Plan- og bygningslovens Kap.12  Dato Saksnr. Sign. 

Privat planforslag fremmet av Ola Fjøsne    
Forslagstillere: Gunnar Sande  
Ole Sande 
 

23.09.2019  OF 

Formannskapets vedtak om offentlig ettersyn og 
høring                

30.10.2019 12/19 BS 

Offentlig ettersyn og høring 19.11.2019 – 03.01.2020 BS 

2. gangs behandling i Formannskapet 23.01.2020 5/20 BS 
Vedtak i kommunestyret                                                                04.02.2020 7/20 BS 
  
                                 Plan-ID 20181210 

 
 
1 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 
(§ 12-5 nr. 1) 
Overskytende matjord som graves ut ved anlegging av infrastruktur og bebyggelse skal brukes til 
jordforbedring av landbruksareal som nyttes til matproduksjon. 

 
1.1 Bebyggelse og anlegg 
Opparbeiding av infrastruktur (veg, vann og avløp) kan bare foregå mellom kl. 07.00 – 19.00, og er 
ikke tillatt lørdag, søndag og helligdager. Det gjennomsnittlige støynivået i tidsrommet 07.00 – 
19.00 (LpAeq12) skal ikke overstige 60 dB. 

 
1.1.1. Boligbebyggelse B1 – B4 

a. På tomtene B1- B4 kan det oppføres boligbebyggelse med tilhørende garasje/uthus.  

b. Maks bebygd areal BYA = 40%. 

c. Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 6,85 meter og maksimal gesimshøyde skal ikke 
overstige 4,5 meter målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  Innenfor 
bestemmelsesområde # 2 er maksimal tillatt mønehøyde 4,8 meter og maksimalt tillatt 
gesimshøyde 3 meter. 

d. Det skal nyttes saltak eller tak med to motstående takflater med en takvinkel mellom 22 og 
34 grader. Ark eller takopplett kan tillates.  Solceller på tak kan tillates, men skal integreres i 
taket.  

e. Nytt bolighus på B1 skal skal ha møneretning parallelt med nærliggende gardsbebyggelsen 
på Langslågata 10. 
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f. Nytt bolighus på B2 skal ha møneretning vinkelrett eller parallelt med eiendomsgrensen 
mot B3. 

g. Det totale uteoppholdsareal pr. boenhet skal være minimum 50 m2. Uteoppholdsarealet er 
de deler av tomta som er egnet for formålet og som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og 
parkering. 

h. Det skal være minimum 2 biloppstillingsplasser og 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet.  

i. Garasjer skal plasseres slik at det blir minimum 5 meter plass foran garasjen til plassering av 
bil på egen tomt. 

j. Bolighus og tilhørende bygg som garasje/carport/utebod på den enkelte tomt, skal oppføres 
i samme byggestil med felles formuttrykk, materialvalg og farger. 

k. Det er tilknytningsplikt for fjernvarme i området og nye boliger skal installeres for og 
tilknyttes fjernvarme. 

l. For B1 gjelder i tillegg hensynssone bevaring kulturmiljø H570 med bestemmelse nr. 2.2 

m. Ved eventuell bygging av kjeller skal det dokumenteres at kjeller er tilstrekkelig sikker mot fare 
for høy grunnvannstand. Bygninger og anlegg skal utformes slik at tilstrekkelig avrenning 
ivaretas slik at risikoen for overvannsflom innenfor området og for nærliggende områder 
unngås. Overvann på private tomter inklusiv taknedløp skal føres i terreng og infiltreres lokalt 
og skal ikke knyttes til offentlig overvannsledning. Det skal sikres tilstrekkelig areal og løsninger 
for dette som også tar høyde for ekstremnedbør og klimaendringer. 

 
1.1.2 Lekeplass LP1 

a. Lekeplassen skal opparbeides med universell tilgjengelighet for ulike brukergrupper, den 
skal fungere som møtested i nærmiljøet og skal være utstyrt med sandkasse, sittemulighet 
og minst to ulike aktivitetsmuligheter som f. eks. husking og balansering.  

b. Lekeplassen skal være ferdig opparbeidet før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på 
boligene kan gis. Lekeplassen er felles for B1, B2, B3 og B4.  

 
1.2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
 (Pbl §12-5, nr. 2) 
 
1.2.1 Kjøreveg PV1 

a. Adkomstveg PV1 er felles for B1, B2, B3 og B4. 
 
2 HENSYNSSONER OG BESTEMMELSESOMRÅDE 
(§§ 12-6, 12-7, nr. 4 og 11-8) 
 
2.1 Sikringssone frisikt H140 
I hensynssone sikringssone frisikt må all vegetasjon holdes nede (maks 0,5m høyde). 
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2.2 Hensynssone bevaring av kulturmiljø H570 
Nye bygg skal gis en plassering og utforming med hensyn til størrelse, form, materialer og 
farger som harmonerer med den eksisterende nærliggende gardsbebyggelsen på gnr. 48., bnr. 
2. Herunder skal takform være saltak med takvinkel mellom 28 og 34 grader og det skal 
benyttes kledning, taktekking og farger som harmonerer med den tradisjonelle 
gardsbebyggelsen.  
 
2.3 Bestemmelsesområde # 1. 
Tiltak i henhold til planen er tillatt. Kulturminnet ID - 261166 er allerede undersøkt, og det er ikke 
stilt ytterligere vilkår forbundet med dispensasjonen. 
 
2.4 Bestemmelsesområde # 2. 
Innenfor bestemmelsesområde # 2 er maksimal tillatt mønehøyde 4,8 meter og maksimalt tillatt 
gesimshøyde 3 meter. 

 
 


