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AVGRENSING
Det regulerte området er vist med reguleringsgrensen på plankartet datert:11.11.2015

FORMÅL SOM ER MED I REGULERINGSPLANEN 
Området reguleres til følgende formål, med feltangivelser som vist på plankartet;
Pbl § 12,5.pkt 1 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Pbl § 12,5.pkt 2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
Pbl § 12,5.pkt 5 LANDBRUK- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL

§1  BEBYGGELSE OG ANLEGG

Boligbebyggelse
Felles for boligbebyggelse og fritidsbolig

1. Innenfor området kan det bygges eneboliger med tilhørende garasje/uthus.
2. Ingen bygninger kan plasseres over felles vann/avløpsledninger
3. Blanke, skinnende materialer på tak er ikke tillatt
4. Høye fyllinger og skjæringer er ikke tillatt
5. Ved søknad om tiltak skal det foreligge minimum 2 terrengsnitt av bolighus/fritidsbolig
6. Før tillatelse til tiltak blir gitt, skal det utarbeides en situasjonsplan som viser:

Hovedbygningens plassering
Eventuell fremtidig garasje/uthus
Vann/avløp fra tilkoblingspunkt til huskropp
Parkeringsareal
Byggegrense
Eiendomsgrenser

Prinsippene om universal utforming skal følges så langt det er praktisk mulig.

B1
På tomt B1 tillates kun terrengtilpasset boliger og bolig med sokkel.

      BYA av tomtas utnytting settes til maks 30 % av tomtens areal.

B2, B3 og B4
Innenfor områdene tillates det boliger i inntil 1,5 etg. og sokkel.

      BYA av tomtas utnytting settes til maks 40 % av tomtens areal.

Fritidsbolig
Innenfor dette området kan det bygges fritidsbolig med tilhørende uthus.
Maks størrelse på uthus settes til 25 m2
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Lekeplass
1. Det tillates å sette opp installasjoner som naturlig hører med på en lekeplass
2. Lekeplassene skal gis en tiltalende utforming og behandling som gir mulighet for ulike 

typer lek i ulike årstider.
3. Nedgraving av høgspenningskabel tillates ikke på lekearealene.
4. Rekkefølge: Når to boliger er etablert skal lekeplassen være opparbeidet.

§2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

Kjøreveg
1. Byggegrense mot Fv 50 er satt til 16 m
2. Adkomstveier i boligfeltet skal ha en kjørebredde på min. 4 m. 
3. Nye veier inn i området skal legges slik at det blir minst mulig skjæringer og fyllinger. 

Annen veggrunn – grøntareal
Dette er fyllinger og skjæringer i tilknytning til vei
Det tillates å opparbeide en busstopp /ventelomme på dette arealet.

Vann avløp
1. All ny bebyggelse innenfor området skal tilknyttes offentlig vannforsyning i samsvar 

med plan- og bygningslovens § 65. All ny bebyggelse skal tilkobles avløpsanlegg i 
samsvar med plan- og bygningslovens § 66 og utført i samsvar med Forurensingsloven 
med tilhørende forskrifter 

2. Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik måte at 
dette ikke virker skjemmende.

3. Påkoblingspunkt på de kommunale ledningene skal anvises av Åfjord kommune
4. Alle boliger skal være tilknyttet slamavskiller, felles eller enkeltanlegg. 

Slamavskillerens form og størrelse avgjøres i den enkelte byggesak.
5. Slamavskiller kan etter avtale med grunneier plassers utenfor tomten.
6. Utslippsledning skal føres ut til godkjent dybde og forankres.

§5 LANDBRUK- NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL

Friluftsliv
Friluftsområdet skal ikke beplantes eller behandles på en slik måte at det er til hinder for
områdets bruk som friluftsområdet
Innenfor disse områdene tillates ikke etablering av arbeid eller tiltak som vil forringe 
friluftsområder.

HENSYNSONER

Frisikt
Innenfor dette området skal det ikke etableres installasjoner eller beplantninger som hindrer sikt 
mot offentlig veg.

ANDRE FORHOLD
1. Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter skjønn kan være sjenerende for 

offentlig ferdsel.
2. Gjerde kan settes opp Gjerdehøyde må ikke overstige 1,0 meter inklusiv sokkel. Det 

henvises ellers til gjerdeloven.
3. I tilfeller hvor det forekommer utgravde masser skal disse henlegges på steder der de ikke 

virker skjemmende.  


