
Reguleringsbestemmelser til detaljregulering av Grandmo 6, gbnr 
87/2 
 
Planid: 1426 - 2018002 
 
Dato: 18.09.2018 
 
 
 
§ 1 Avgrensning 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 
24.04.2018. Bestemmelsene gjelder innenfor planavgrensningen og er juridisk 
bindende. 
 

§ 2 Formål 

I planen er det regulert områder for følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1) 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BFS (1111) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2) 

Kjørevei, o_SKV (2011) 
Kjørevei, f_SKV (2011) 
 
Hensynssoner (PBL § 12-6) 

Faresone – flom, H320 
 

§ 3 Fellesbestemmelser 
 

a) Samtidig opparbeidelse 
Før det gis tillatelse til gjennomføring av tiltak i området avsatt til bebyggelse 
og anlegg skal løsning for vann og avløp etableres, samt løsning for 
håndtering av overflatevann være etablert. 

 
§ 4 Byggeområde – frittliggende småhusbebyggelse (PBL § 12-5, nr. 1) 

 
a) Området kan benyttes til frittliggende småhusbebyggelse slik det framgår av 

planen. Bygninger skal ikke ha kjeller, bolighus skal oppføres i 2 etasjer og 
gulvnivå for bolighus må ligge på minimum kote + 3,5. 

b) Ny boligbebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på 
plankartet.  
Utnyttingsgrad for BFS samlet  skal ligge mellom BYA 25 % og BYA 35 %. 
Maksimal mønehøyde skal ikke overstige 8,0 meter over gjennomsnittlig 
planert terreng. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel maks 40 grader. 

c) Frittliggende garasjer med bruksareal (BRA) inntil 50 m2 og mønehøyde inntil 
5,0 meter kan plasseres inntil 1,0 meter fra nabogrense. 

d) Minste uteoppholdsareal (MUA) per boenhet skal være 50 m2. 
Uteoppholdsarealet skal være egnet for opphold, være skjermet for støy og ha 
gode sol- og lysforhold.  



e) Det skal opparbeides 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet hvorav den ene kan 
være i garasje. 

 
§ 5 Samferdselsanlegg (PBL § 12-5, nr. 2) 
 

a) Kjørevei o_SKV reguleres til offentlig vei. 
b) Kjørevei f_SKV reguleres til felles kjørevei for boligtomtene som skal ha 

adkomst via dette arealet, jfr. punktsymbol på plankartet. 
 
§ 6 Hensynssoner (PBL § 12-6) 
 
a) Faresone – flom, H320 

Innenfor faresonen skal gulvnivå for boliger ligge på minimum kote + 3,5 moh. 
Det er ikke tillatt med kjeller. 

 
§ 7 Rekkefølgebestemmelser (PBL § 12-7, 10) 
 

Ved søknad om byggetillatelse skal følgende vedlegges: 
- Dokumentasjon som viser at plassering av felles renovasjonsbeholdere er 

sikret i henhold til krav fra renovasjonsselskapet 
- Dokumentasjon på at planområdet har tilfredsstillende tilgang på 

slukkevann for brann 


