
Side 1 av 3 
Bestemmelser  

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR: 

PRESTGÅRDSLIA, ÅFJORD 
 
Plankart datert : 22.01.16. 
Bestemmelser datert : 22.01.16 
Planutvalgets behandling  : 21.01.16, PS 4/16 
Kommunestyrets vedtak : 
 
§ 1. PLANENS UTSTREKNING 
  

Disse reguleringsbestemmelser gjelder for det område som på plankartet er vist innenfor 
stiplet linje benevnt som «planens begrensning».  

  
 
§ 2. REGULERINGSFORMÅL I PLANEN 
 Området reguleres til: 
 

Bebyggelse og anlegg:  
Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

 Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (BKS1 - 2) 
 Barnehage (o_BBH) 
 Bolig/tjenesteyting (BKB, o_BKB) 
 
Samferdselsanlegg og tekn. Infrastruktur: 
 Kjøreveg (o_SKV1 – 2, f_SKV1) 
 Fortau (o_SFT1-2) 
 Gang-/sykkelveg (o_SGS) 
 Gangveg/gangareal/gågate (f_SGG) 
 Annen veggrunn – Tekniske anlegg 
 Parkering (o_SPA1-3) 
 
Grønnstruktur  
 Friområde (o_GF) 
 
Hensynssoner:  

Frisiktsone (H_140_1-4) 
 
 
§ 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG. 
 

3.1. Frittliggende småhusbebyggelse (BFS):  
I området kan det oppføres eneboliger innenfor viste byggegrenser.   
Tillatt maksimal mønehøyde på 8 meter for hus på flatt terreng og 9 meter i skrått terreng. 
Mønehøyden beregnes fra midlere planert terrengnivå. Det kan tillates ekstra leilighet i sokkel. 
Tillatte takformer er flate tak, saltak/valmtak Takvinkel maks 45 grader 
 

3.2. Konsentrert småhusbebyggelse (BKS):  
Områdene BKS1-2 skal være for kjedehus, rekkehus eller flermannsboliger.  
For boligene gjelder krav om tilgjengelig boenhet iht.§12-2 i TEK10.  
 
Det kreves utarbeidet en samlet situasjonsplan for hvert av områdene som grunnlag for 
utbygging. Situasjonsplan skal godkjennes som en del av byggesøknaden.  
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Det må utføres geoteknisk prosjektering i forbindelse med fundamentering slik at 
stabilitetsforholdene blir ivaretatt i byggefasen og permanent fase.  
Planlagt bebyggelse innen BKS1 er retningsgivende for saksbehandlingen. Planlagt 
bebyggelse kan tillates fraveket uten at dette er å anse som en vesentlig endring av planen 
forutsatt at avviket skjer innenfor angitte byggegrenser. Veggliv skal være innenfor 
byggegrensene på planen. Balkonger, terrasser og takutstikk kan tillates plassert utenfor 
byggegrensene. 
 
Byggehøyder: Maks. møne- / kotehøyde (NN54): 
BKS1 : kote 28,5 moh.  
BKS2 : 9 meter  
Mønehøyden beregnes fra midlere planert terrengnivå. 
 
Tillatte takformer er flate tak, saltak og pulttak. Maksimal takvinkel 40 grader.  
Bygninger i samme rekke skal ha like takløsninger og takfarge. Taktekking skal være av et av 
ikke skinnende materiale.  
 

3.3. Parkering i boligområder:  
Parkering skal skje på egen tomt. Det kreves to parkeringsplasser pr. bolig for eneboligene og 
1,5 parkeringsplass for bolig i BKS områdene. En plass skal være i garasje eller carport. Foran 
garasjeport skal det være 5 m parkering på egen grunn. Det kreves en ekstra parkeringsplass pr 
bileilighet.  
 

3.4. Barnehage (o_BBH) 
Området ved Maribo barnehage skal være for offentlig barnehage med tilhørende anlegg. 
Tillatt byggehøyde: kote 26 moh. NN54. 
 

3.5. Bolig/Tjenesteyting (BKB, o_BKB) 
Området ved Heggli barnehage skal være for kombinert bolig/tjenesteyting, herunder for tiden 
barnehage. Tillatt mønehøyde er 9m over gjennomsnittlig planert terreng. 
 
Området o_BKB skal være for kombinert formål bolig / barnehage. Eiendommen skal ved 
behov for utvidelse av barnehagen ved Maribo, kunne endre formål fra bolig til offentlig 
barnehage. Tillatt byggehøyde: kote 28,5 moh. NN54 
 

3.6. Grad av utnytting:  
Tillatt prosent bebygd areal av tomt er angitt på plankartet. Til %-BYA beregning regnes 18m² 
pr. parkeringsplass utenfor garasje. 
 
 

§ 4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 

4.1. Veganlegg:  
Kjøreveger, gang- og sykkelveg, gangveg og fortau skal anlegges som vist på plankartet. 
Tilstøtende arealer regulert til annen veggrunn skal gis en tiltalende terrengbehandling. 
 
Felles kjøreveg med tilhørende felles annen veggrunn skal være felles for de eiendommer som 
er gitt adkomst fra den via påførte adkomstpiler på plankartet. Felles gangveg skal være felles 
for samme eiendommer som felles kjøreveg. 
 

4.2. Teknisk infrastruktur:  
Vann- og avløpsplan for området skal være godkjent av kommunen før utbygging kan skje.  
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§ 5. GRØNNTANLEGG  
 

5.1. Friområde:  
Området o_GF skal være offentlig lekeplass for barnehage og allmennheten. Innen området 
tillates oppført lekeanlegg, gapahuker, akebakke mv. Området skal være sikret med gjerde mot 
veg og deler av anlegget skal være tilrettelagt for alle brukergrupper etter prinsippene om 
universell utforming. 
 

 
§ 6. HENSYNSSONER 

 
6.1 Frisiktsoner:  

I frisiktsonene skal det til enhver tid være fri sikt langs veg og avkjørsler i en høyde av 0,5 m 
over terreng mellom tilstøtende vegers planum. 

 
§ 7. FELLESBESTEMMELSER  
 I henhold til den generelle aktsomhetsplikten etter kulturminnelovens §8 må man ved evt. 

funn av levninger eller spor fra fortiden straks stanse arbeidet og varsle S-T Fylkeskommune.  
 

---§§§--- 


