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DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOÅSVEGEN 251, GRØA. 
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Reguleringsbestemmelser 
 

PlanID: 20170910 

Dato: 16.11.2017 

 

1 PLANENS HENSIKT 

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging på et område som tidligere har vært regulert 

og benyttet til barnehage.  

 

2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

2.1 Boligbebyggelse (B1) 

 Innen formålet tillates oppført en enebolig eller en tomannsbolig innenfor følgende rammer: 

 

Utnyttelsesgrad: 

Maksimal utnyttelsesgrad = 25 % bebygd areal (BYA). 

 

Byggehøyder: 

Bolighus kan ha maksimal gesimshøyde 6,5 m og maksimal mønehøyde 9,5 m. 

Garasjer, boder og uthus kan ha maksimal gesimshøyde 3,5 m og maksimal mønehøyde 6 m. 

Maksimal grunnmurshøyde er 0,6 m.  

 

Form og materialbruk for tak:  

Tillatte takformer er saltak, pulttak og motstående pulttak. Maksimal takvinkel er 35 grader. 

Materialet for taktekking skal være matt i overflate og farge. Takvindu som følger takflaten kan tillates. 

 

Estetikk: 

Enkeltbygninger skal utformes på en måte som er godt tilpasset øvrige bygninger innenfor 

byggeområdet, slik at byggeområdet framstår som enhetlig.  

 

§ 4 GRØNNSTRUKTUR 

§ 5.1 Friområde (GF1) 

Innenfor området skal vegetasjonen skjøttes på en slik måte at den tette trevegetasjonen langs Fossa 

opprettholdes. Det tillates uttak av enkelttrær.  

 

§ 6 HENSYNSSONER 

§ 6.1 a. 1) Sikringssone, frisikt H140_1-2 

I frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander, slik 

at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegs kjørebaneplan. 
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RETNINGSLINJER:  

Arkeologiske kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid blir funnet kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses hvis 

det berører kulturminnet eller sikringssonen på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i 

marken gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes til 

kulturminnemyndigheten i Møre og Romsdal fylkeskommune, som skal gjennomføre befaring og avklare om 

tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette. 

Dette jf. lov om kulturminner §8, annet ledd. 

 


