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I 
 
I medhold av Plan- og bygningslovens § 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 
område som på plankartene er avgrenset med reguleringsgrense. 
 

II 
 

I medhold av Plan- og bygningslovens § 25 er området regulert til følgende formål: 
 
1.0         BYGGEOMRÅDER 
1.1                  Bolig 
 
3.0                  OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
3.1                  Kjøreveg 
3.2                  Gang- og sykkelveg, fortau 
 
6.0                  SPESIALOMRÅDER 
6.1                  Parkbelte 
6.1                  Frisiktsone 
 
7.0                  FELLESOMRÅDER 
7.1  Felles avkjørsel 
 

III 
 
Det gis følgende bestemmelser om utforming og bruk av arealer innenfor planområdet: 
 
1. Byggeområder 
 Eksisterende boligtomt vest for Ildskogbekken, mellom riksveg 98 og gang- 

/sykkelvegen, inngår i planen. Gjenstående tomteareal reguleres til boligfomål, med 
tilhørende garasje og uthus. Det tillates ikke oppsatt flere boligenheter utover 
eksisterende bolig på tomta. 

 
3.  Offentlige trafikkområder 



a)  I trafikkområdene skal det opparbeides kjøreveg inkl. rundkjøring og busslommer,      
samt gang-/sykkelveg, som vist på plankartene. 

b)  Det gis dispensasjon fra byggegrensene langs europaveg 6 og riksveg 98 for 
oppsetting av leskur ved innregulerte busslommer. 

c)  Vegskjæringer og -fyllinger skal gis en tiltalende behandling. Terrenginngrep i 
forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Eksisterende vegetasjon 
skal tas vare på i størst mulig grad. 

d)  Avkjørsler fra europaveg 6 og riksveg 98, samt fra kombinert adkomtsveg/gang- og 
sykkelveg, skal utformes og vedlikeholdes i henhold til Statens vegvesens normaler. 

e)  Innenfor planområdet tillates det ikke opparbeidet andre avkjørsler enn de som er 
vist på reguleringskartene. 

 
6. Spesialområder 

a)  Restareal mellom riksveg 98 og gang-/sykkelvegen inngår i planen. Arealet reguleres 
til parkbelte. Eksistende vegetasjon skal tas vare på i størst mulig grad. 

b)  Frisiktsoner er angitt på planen. I frisiktsonene skal vegetasjon ikke hindre 
nødvendig sikt. Sikthindrende elementer kan maksimalt stikke 0,5 meter over 
vegdekket på tilstøtende veg. Enkeltstående lysmaster, skiltstolper o.l. anses ikke 
som sikthindrende. 

 
7. Fellesområder 

Fellesavkjørslenes tilknytning til europaveg 6 og riksveg 98 skal utformes og 
vedlikeholdes i henhold til Statens vegvesens normaler. Fellesavkjørsel A  er felles for 
eiendommene: 19/90, 19/1/15, 19/1/21, 19/1/25. Fellesavkjørsel B er felles for 
eiendommene: 19/18, 19/65, 19/68, 19/69. 

 
IV 
 

Etter at reguleringsplanen er vedtatt/stadfestet, kan det ikke inngås privatrettslige avtaler som 
er i strid med reguleringskartene og -bestemmelsene. 
     
 
 
 


