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Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER  

Detaljregulering for deler av gbnr. 86/1 – Dal 
omsorgsboliger  

 

 Planen er datert:    21.10.2020 
 Bestemmelsene er datert:   26.10.2020 
 Vedtatt av kommunestyret:   8.12.2020 

 

 

Plan ID 303532000 

1. Planens hensikt 
 

1.1 Hensikten med planen er å tilrettelegge for omsorgsboliger og personalbase med tilhørende 

uteområde og parkeringsplass.  

  

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 

2.1 Bebyggelsen skal tilpasses nærområdet som domineres av småhusbebyggelse. 

 

Universell utforming 

2.2 Omsorgsboliger, bygg og uteområder planlegges og opparbeides etter prinsippet om universell 

utforming. Ved ny beplanting skal astma- og allergifremkallende vegetasjon unngås. 

 

Tekniske planer 
2.3 Tekniske anlegg som veg/kryssområde, vannledninger, overvann og avløpsledninger skal opparbeides 

iht. kommunal VA-norm og kommunal vegnorm.  

 

Støy 
2.4  Oppføring av støyfølsom bebyggelse i gul støysone definert i tabell 1 i Klima- og miljødepartements 
Retningslinje T-1442/2016 om støy tillates når følgende vilkår oppfylles: 

 Alle bruksenheter skal ha tilgang til tilstrekkelig uteoppholdsareal med støynivå under 
gjeldende grenseverdi L5AF ≤ 55 dB.  

 Uteoppholdsareal skal sikres mot støy. 

 Alle soverom skal ha luftevindu hvor støygrensen nattestid mellom kl. 23-07 tilfredsstiller, 
L5AF ≤ 70 dB.  

 

Utomhus 
2.5 Utomhusplan:  

Planen skal vise: 

 ny og eksisterende vegetasjon 

 varelevering 

 kjøremønster for renovasjon 
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 avfallsbeholdere 

 trapper, ramper med stigningsforhold og belysning 

 

2.6 Det tillates vesentlige terrengendringer utenfor byggegrensen dersom terrengendringene bidrar til god 

landskapstilpasning av anlegget. Der terrenget endres skal det beplantes og tilsåes med stedegen vegetasjon. 

Ved søknad må det dokumenteres at frisiktsoner mot veg ikke påvirkes. 

 

Overvann 
2.7  Overvann skal håndteres åpent og lokalt i henhold til tre trinnstrategien. Det skal avsettes areal slik at 

overvann kan filtreres, fordrøyes og ledes i trygge flomveier.  

3. Bestemmelser til arealformål 
 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 
 

Offentlig og privat tjenesteyting (o_BOP) 
3.1.1 Maksimal grad av utnytting er %-BYA = 30 %.  

3.1.2 Det kan oppføres bebyggelse med en gesimshøyde inntil 7 meter og mønehøyde inntil 11 meter målt 

fra gjennomsnittlig planert terreng. 

3.1.3 Det tillates takutspring på inntil 0,8 meter over byggegrense mot veg.  

3.1.4 Hver boenhet skal ha tilgang til minimum 40 m
2
 uteoppholdsareal.  

 

Renovasjonsareal (o_BRE) 
3.1.5  Det tillates å oppføre nedgravde avfallsbrønner innenfor området.   

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
 

Fortau og annen veggrunn (o_SF og o_SVG) 
3.2.1 Fortau og annen veggrunn skal opparbeides som vist på plankartet. 

 

Kjøreveg (o_SKV) 
3.2.2 Kjøreveg skal opparbeides som vist på plankartet.  

 

Parkeringsanlegg (o_SPH) 
3.2.3 Det skal etableres minimum 0,5 parkeringsplass pr boenhet. Totalt kan det oppføres 17 

parkeringsplasser.  Totalt 5% av p-plasser skal være HC tilpasset, minimum én.  

 

3.2.4 Det tillates å oppføre bod på maks 80 m². Maks gesims 3,5meter.  

 

3.2.5 Det tillates å oppføre carport over parkeringsplassene på maks 160 m². Maks gesims 3,5 meter. 

3.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

Friområde (o_GF) 
3.3.1 Eksisterende vegetasjon skal bevares og skjøttes slik at den fremtrer naturlig. 
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3.4. Hensynsone kulturmiljø (§ 12-6 Hensynsoner) 

Bevaring kulturmiljø (H570) 
3.4.1  Hensynsonen skal sikre en vegetasjonsskjerm mellom kulturminnene langs Haslervegen og 

Hellestadvegen.  

3.4.2  Vegetasjon skal skjøttes slik at den fremtrer naturlig og skjermer mot bebyggelsen. 

3.4.3 Det er ikke tillatt å oppføre tekniske installasjoner innenfor hensynsonen.  

3.4.4 Det tillates oppført en støyskjerm, maksimalt sammenhengende 25 meter, utenfor byggegrense mot 

Hellestadvegen og Haslervegen. Støyskjermen kan være opp til 1,8 meter høy og kan plasseres inntil 1 meter 

fra formålsgrensen.  

4. Rekkefølgebestemmelser  
 
4.1  Fortau, parkeringsarealer, utearealer og gangarealer skal være ferdig opparbeidet i samsvar med 

godkjent utomhusplan før brukstillatelse for bebyggelsen gis, eller så snart årstiden tillater det og senest 1. juni. 

Det tillates at parkeringsanlegget asfalteres senere for å unngå setningsskader.  

5. Anleggsperioden 
 
 5.1  Byggeplasser skal være mest mulig fossil – og utslippsfri. 


