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1.1 Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på planen. 
 

I planen er det regulert områder for følgende formål: 
 Byggeområde – offentlig formål 
 Offentlig friområde 
 Offentlig trafikkområde/parkering 

 
2. BYGGEOMRÅDE FOR OFFENTLIG FORMÅL 
 
2.1 På området skal det oppføres bebyggelse for offentlig service med tilhørende anlegg. 
 
2.2 Ved byggeanmeldelse skal det sendes inn kotert situasjonskart med nøyaktig angivelse av 

 bebyggelsens plassering, tomteinndeling, byggegrenser, stier, lekeplasser, plassering av boder.  Det 
skal også vises hvordan tomten er tenkt planert med eventuelle skråninger påført. 

 
2.3 Kommunen skal ved sin behandling av byggesak påse at bebyggelsen får god form og 

materialbehandling. 
 
2.4 Tillatt bebygget areal skal ikke overstige BYA=30% av netto tomt. Maksimal tillatt gesimshøyde = 7,5 

m.  
 
2.5 Mindre bodbygg, overdekninger, ol. kan oppføres ut over regulert byggegrense. I dette inkluderes 

utvidet, eksisterende bodbygg med areal 100m2 som skal plasseres sør for eksisterende 
barnehagebygg, mot veg og parkeringsareal.  

 
3. OFFENTLIG FRIOMRÅDE 
 
3.1 Innen området er det ikke tillatt med noen form for bebyggelse. Kommunen kan dog etter skjønn 

tillate bebyggelse direkte knyttet til bruken av arealet som offentlig friområde. Forøvrig kan friområdet 
inneholde ballplass, lekeplass samt nødvendige turveger i tilknytning til disse. 

 
4. OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE 
 
4.1 I trafikkområdet skal det anlegges kjøreveger, gang-/sykkelveger og parkeringsanlegg. 
 
4.2 Veganlegget vises på godkjent teknisk plan. Planen skal bl.a. vise vegprofiler og vegoppbygging. 
 
4.3 I frisiktområdet skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer e.l. med høyde mer enn 

50 cm over tilstøtende vegers planum. 
 
4.4 Nødvendige biloppstillingsplasser til ansatte og besøkende skal opparbeides i tilstrekkelig antall og i 

 forhold til øvrig utbygging i området. Det skal monteres ladestasjoner for EL-biler på 
parkeringsplassen.  
Det skal avsettes tilstrekkelig plass for sykkelparkering for ansatte og besøkende på eiendommen.  

 
5. REKKEFØLGEKRAV 
 Offentlig friområde skal opparbeides med ballplasser, sittebenker og grøntareal før det gis 

ferdigattest for barnehagen. 


