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REGULERINGSBESTEMMELSER  
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Generelt 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er avgrenset på plankartet. 

Planområdet er regulert til følgende arealformål:   
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Felles bestemmelser 
 

Dokumentasjon  
 Sammen med byggesøknad for ny bebyggelse/tiltak skal det vedlegges en utomhusplan som 

viser plassering av bebyggelsen, adkomstforhold, parkeringsløsning, hvordan ubebygd del av 
tomta skal benyttes, samt hvordan løsninger for overvanns-håndtering er tenkt. Det skal 
legges ved byggesøknaden et kotesatt profil av tomta som viser eksisterende og planlagt 
terreng og hvor bebyggelsen er påført mønehøyde. 

 Det skal også leveres illustrasjon som viser hvert byggetrinn som ferdig avsluttet, uavhengig 
av etterfølgende byggetrinn. 

 Det skal følge en geoteknisk vurdering av grunnforhold sammen med byggesøknad. 
 Som et ledd i planlegging av gang- og sykkelvegen, eventuelt kjøreveg i samme trase, skal det 

framlegges en dokumentasjon på at områdestabiliteten er ivaretatt. 
 Før planlegging av overvannsanlegg i området skal det gjøre en vurdering om økt 

nedbørsaktivitet som følge av klimaendringer kan påvirke dimensjonering av 
overvannsledninger i området. 

 Overvann skal i størst mulig grad håndteres lokalt. Det skal utarbeides en overordnet 
overvannsplan for hele planområdet før oppstart av 1.byggetrinn. Planen skal vise at 
alternative transportsystemer er vurdert. 

 

Forminner  
 Dersom det under anleggsarbeider innenfor planområdet fremkommer automatisk fredete 

kulturminner, må arbeidet stanses og meldes til fylkeskommunen, jf. kulturminneloven § 8.2. 

 

Garasje/carport  
 Garasjer/carporter skal tilpasses hoved-bebyggelsen med hensyn til materialvalg, form og 

farge.  

 

Estetikk  
 Kommunen skal ved behandling av byggesøknad påse at bebyggelsen får en god form og 

materialbehandling.  
 Gjerder og murer skal gis en utforming som harmonerer med omgivelsene.  

 

Støy 
 Støy i området skal vurderes opp mot retningslinjer gitt for nye bebyggelse i T1442/2016. 
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§12-5. Nr. 1 Bebyggelse og anlegg 
 

1111 Bebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse. 
 Tomtene 6-11, 15-20, 22-28, 33-50, 54, 58-86, 96-98, 104-117 bebygges med frittliggende 

boligbebyggelse. 

Mønehøyde:  Den maksimale mønehøyden målt fra planert terreng skal ikke 
overstige 9 meter. 

 
Utnyttelsesgrad:  30 % BYA 
 
Takvinkel:  0 - 35% 
 

 Parkeringsplasser: 

Det skal opparbeides 2 parkeringsplasser pr enebolig. Garasje/carport inngår i antallet. 

  

1112 Bebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 
 Tomtene 1-5, 12-14, 21, 29-32, 51-53, 55-57, 87-95, 99-103 kan bebygges med konsentrert 

boligbebyggelse og boliger i rekke. 

Mønehøyde:  Den maksimale mønehøyden målt fra planert terreng skal ikke 
overstige 9 meter. 

 
Utnyttelsesgrad:  40 % BYA 
 
Takvinkel:  0 - 35% 
 

 Parkeringsplasser: 

Det skal opparbeides 1,25 parkeringsplasser pr boenhet. Garasje/carport inngår i antallet. 

 I forbindelse med byggesøknad skal det fremlegges dokumentasjon på at krav til småbarns-
lekeplass er oppfylt. 

 

1161 Barnehage (BBH) 
 Innenfor planområdet kan det oppføres barnehage.  

Mønehøyde:  Maks tillatt mønehøyde er 11 meter fra gjennomsnittlig planert 
terreng. Det tillates installert bygningsintegrert solfangere/solceller i 
tak og vegger.     

Utnyttelsesgrad: 25 % BYA I tillegg tillates oppført mindre uthus/ 
redskapsboder/lekehus.  

Takvinkel: 0-35%   
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 Bebyggelsen skal være universell utformet, og for uteområdene skal universell utforming 
være et førende prinsipp for valg av løsninger, jfr. Teknisk forskrift.    

 Barnehagens lekeareal skal inngjerdes. 
 Utomhusplan 

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det vedlegges utomhusplan som viser 
bebyggelsen, gang-forbindelser med porter og gjerder, kjøreveger og parkeringsplasser, 
anlegg for lek og uteopphold, plassering av avfallsbeholdere, evt. tiltak for støyskjerming, 
samt ny, og eksisterende vegetasjon.  

Parkeringsplassene skal utformes slik at de gir en god hente- og bringeordning med høy 
trafikksikkerhet.   

Planen skal være høyde-satt og angi stigningsforhold på alle veger og høyder på 
uteoppholdsareal.   

 

1510 Energianlegg (BE1, BE2 og BE3) 
 BE 1 – 3 - området skal brukes til trafostasjoner med tilhørende anlegg. 

 

1541 Vannforsyning. (o_BVF1 og o_BVF2) 
 o_BVF1 - Området skal brukes til kommunal vannforsyning. 
 o_BVF2 – Området skal brukes til kommunal vannforsyning. 

 
 

1610 Lekeplasser (f_BLK1-10) 
Generelt: 
Det tillates etablert sandkasse, lekeapparater og sittemøbler. Det skal tilrettelegges for at 
lekeplassene kan anvendes som sosiale møtesteder for alle aldersgrupper (med sittebenker m.m.). 
Lekeområdene bør opparbeides med universell utforming. 

 f_BLK1 er felles lekeplass for tomtene 51-72. 
 f_BLK2 er felles lekeplass for tomtene 36-50.  
 f_BLK3 er felles lekeplass for tomtene 10-11, 19-20, 24-28 og 73-74. 
 f_BLK4 er felles for tomtene 1-9. 
 f_BLK5 er felles for tomtene 99-112 
 f_BLK6 er felles for tomtene 80-92. 
 f_BLK7 er felles for tomtene 75-79, og 93-95 
 f_BLK8 er felles for tomtene 12-18, 21-23 og 29-35 
 f_BLK9 er felles grendelekeplass for alle tomter i feltet. 
 f_BLK10 er felles for tomtene 96-98 og 113-117. 
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§12-5. Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
2010 Veg 

 Område o_SV1 (Regulert bredde 6m) 
Veien er tilførselsveg inn til planområdet samt adkomstvei til boliger langs veien og 
eiendommen 13/2. 
 

 Område f_SV2 (Regulert bredde 5m)  
Veien er felles adkomstveg for tomtene 1-20. 
 

 Området o_SV3 (Regulert bredde 6m) 
Veien er adkomstveg for tomtene 35-37, 64-66, 48-49, 51-55 samt området BBH. 
 

 Området f_SV4 (Regulert bredde 5m) 
Veien er felles adkomstvei for tomtene 38-47. 
 

 Området o_SV5 (Regulert bredde 6m) 
Veien er adkomstvei for tomtene 61-63 og 52-54 samt eiendommen 13/2. 
 

 Området f_SV6 (Regulert bredde 5m) 
Veien er felles adkomstvei for tomtene 56-60. 
 

 Området f_SV7 (Regulert bredde 5m) 
Veien er adkomstvei for tomt 50 samt eiendommen 13/1 
 

 Området o_SV8 (Regulert bredde 6m) 
Veien er adkomstvei for 72 og eiendommen 13/2. 
 

 Området f_SV9 (Regulert bredde 6m) 
Veien er felles adkomstvei for 75 og eiendommen 13/2. 
 

 Området f_SV10 (Regulert bredde 5m) 
Veien er adkomstvei for tomtene 101-103 og 106-107. 
 

 Området f_SV11(Regulert bredde 5m) 
Veien er adkomstvei for tomtene 108-110. 
 

 Området f_SV12 (Regulert bredde 5m) 
Veien er adkomstvei for tomtene 87-94. 
 

 Området o_SV13 (Regulert bredde 5m) 
Veien er adkomstvei for tomtene 95-98. 
 

 Området f_SV15(Regulert bredde 4,5m) 
Veien er eksisterende avkjørsel. 
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2012 Fortau 
 o_SF – (Regulert bredde 2,75m)  

Området skal brukes til fortau langs offentlig vei. 
 

2015 Gang-/sykkelveg  
 Området (Regulert bredde 4m) skal brukes til offentlig gang-sykkelvei ned til sentrum av 

Hunn. 
 

2019 Annen veggrunn  
 Området skal benyttes til snø-opplag og annen infrastruktur som naturlig hører til en vei.  

 

§12-5. Nr. 3 Grønnstruktur 
 

3030 Turdrag 
 Området er felles for alle tomtene og skal nyttes som ferdselsårer mellom forskjellige 

området i planområdet samt til eiendommen 13/2. 
 Det tillates opparbeidet områdene som gangvei med grus for å skåne området for slitasje. 

 

§12-5. Nr. 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål. 
 

5110 Landbruksområdet/natur/friluftsliv. 
 Området skal nyttes som landbruks, natur og friluftsområdet. 
 Minst 50 % av arealet på L1 – L3 skal til enhver tid være trebevokst. 

 
 

§12-6. Henssynssoner 
 

H140 Frisiktsone  
 Området er avsatt til hensynssone frisikt. Innen frisiktsone tillates ikke sikthindringer som er 

høyere enn 0,5 meter over tilstøtende kjørebaners nivå. 
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Rekkefølgebestemmelser 
 

Etappe 1. 
Vei o_SV1 bygges med avslutning like forbi avkjørsel mot vei o_SV2 i første omgang. I denne etappen 
inngår da bygging av vei o_SV2 som klargjør for bygging av 20 tomtene med tilhørende lekeplasser. 
 
Etappe 2. 
Vei o_SV1 avsluttes i krysset mot f_SV10. I etappen inngår bygging av vei o_SV8, o_SV9 og f_SV10 
som klargjøre for bygging 28 tomter med tilhørende lekeplasser. 
 
Etappe 3. 
Vei o_SV1 ferdigstilles mot gang/sykkelvei o_SGS. I etappen inngår utbygging avf_SV11 og f_SV12. 
Dette innebærer klargjøring av de siste 27 tomtene. I etappen inngår bygging og ferdigtillelse av 
o_SGS. 
 
Etappe 4. 
Vei o_SV3 bygges frem til området avsatt til barnehage (BBH). I denne etappen inngår da utbygging 
av f_SV4, o_SV5, f_SV6 og f_SV7. Dette vil de siste 39 tomter samt barnehagetomt (BBH) og 
lekeplasser.  
 
Ved tidligere behov for barnehage på område (BBH) kan adkomstvei o_SV3 samt tilgrensende tomter 
opparbeides tidligere. 
 

Før utbygging av påfølgende etappe kan starte, skal foregående etappe være 90 % utbygd. 


