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Beskrivelse av eventuelle endringer i bestemmelsene til Detaljregulering for 

Kirkegårdsveien boligområde 

På bakgrunn av en inkurie er det forekommet noen mindre feil i bestemmelsene. Feilene går på 

sammenhengen mellom plankart og bestemmelser. Følgende mindre endringer av bestemmelsene 

bør gjennomføres etter plan- og bygningslovens § 12-4: 

Bestemmelse 6.1 Før igangsettelse 

Før det kan gis igangsettelsestillatelse til boliger innenfor området BKS1, BKS2 og BKS3 skal følgende 

være ferdigstilt:  

- Offentlig kjørevei o_SKV1 og o_SKV2 iht. bestemmelse 4.2 

- Offentlig vannforsyning og avløpsanlegg iht. bestemmelse 4.3 

- Offentlig gangvei o_SGG2, o_SGG3 og o_SGG4 iht. bestemmelse 

- Felles gangvei f_SGG1 iht. bestemmelse 

 

Endres til (endring markert i rødt): 

Før det kan gis igangsettelsestillatelse til boliger innenfor området BKS1, BKS2 og BKS3 skal følgende 

være ferdigstilt:  

- Offentlig kjørevei o_SKV3 og o_SKV2 iht. bestemmelse 4.2 

- Offentlig vannforsyning og avløpsanlegg iht. bestemmelse 4.2 

- Offentlig gangvei o_SGG2, o_SGG3 og o_SGG4 iht. bestemmelse 

- Felles gangvei f_SGG1 iht. bestemmelse 

 

Bestemmelse 4.1 Bebyggelse og anlegg 

 

Konsentrert småhusbebyggelse (felt BKS 1, BKS 2)  

 

Innenfor områdene BKS1 og BKS 2 tillates oppført 4-mannsboliger som lavblokk i to etasjer med 

tilhørende uteboder, carport eller parkeringsareal og felles oppsamlingsenheter for avfall. 

Bebyggelsen skal ha pulttak med takvinkel mellom 7 og 15 grader. Maksimalt tillatte gesimshøyde er 

8,5 m. Møneretning skal være 90 grader på Kirkegårdsveien eller adkomstveien for boligene, iht. 

illustrasjonsplan som er vedlagt reguleringsplanen.  

 

Innenfor området BKS 1 tillates oppført 2-mannsboliger som kjedede eneboliger eller i rekke, i én 

etasje med tilhørende carporter/garasjer og parkeringsareal. Maksimal mønehøyde er 6,0 m. 

Bebyggelsen kan ha takformer som pulttak med helning mellom 7 og 15 grader. Møneretning skal 

være i henhold til illustrasjonsplan som er vedlagt reguleringsplanen.  

 

Bebyggelsen innenfor BKS1 og BKS2 skal gis en enhetlig arkitektonisk utforming med hensyn til 

materialbruk, formspråk og volum. Det skal være samspill mellom byggene med hensyn til fargebruk. 

Utendørs arealer skal gis en god estetisk utforming iht. godkjent utomhusplan. 

 

Endres til (endring markert i rødt) 

 

Konsentrert småhusbebyggelse (felt BKS 1, BKS 2, BKS3) 
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Innenfor områdene BKS1 og BKS 3 tillates oppført 4-mannsboliger som lavblokk i to etasjer med 

tilhørende uteboder, carport eller parkeringsareal og felles oppsamlingsenheter for avfall. 

Bebyggelsen skal ha pulttak med takvinkel mellom 7 og 15 grader. Maksimalt tillatte gesimshøyde er 

8,5 m. Møneretning skal være 90 grader på Kirkegårdsveien eller adkomstveien for boligene, iht. 

illustrasjonsplan som er vedlagt reguleringsplanen.  

 

Innenfor området BKS 2 tillates oppført 2-mannsboliger som kjedede eneboliger eller i rekke, i én 

etasje med tilhørende carporter/garasjer og parkeringsareal. Maksimal mønehøyde er 6,0 m. 

Bebyggelsen kan ha takformer som pulttak med helning mellom 7 og 15 grader. Møneretning skal 

være i henhold til illustrasjonsplan som er vedlagt reguleringsplanen.  

 

Bebyggelsen innenfor BKS1, BKS2 og BKS3 skal gis en enhetlig arkitektonisk utforming med hensyn til 

materialbruk, formspråk og volum. Det skal være samspill mellom byggene med hensyn til fargebruk. 

Utendørs arealer skal gis en god estetisk utforming iht. godkjent utomhusplan. 

 

 

Bestemmelse 4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 

o_SGG3 er offentlig gangvei og skal opparbeides med veibelysning og fast dekke.  

o_SGG4 skal opparbeides som offentlig gangvei og skal gruslegges. Det skal anlegges fysisk hinder for 

kjøretøy i begge ender av gangveien. 

 

Endres til (endring markert i rødt): 

 

o_SGG4 er offentlig gangvei og skal opparbeides med veibelysning og fast dekke.  

o_SGG3 skal opparbeides som offentlig gangvei og skal gruslegges. Det skal anlegges fysisk hinder for 

kjøretøy i begge ender av gangveien. 


