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Reguleringsbestemmelser 
Til Detaljregulering «Kakubakken» 

PLANID 0516_20190002   

 

Planen er vedtatt i Kommunestyret dato som sak 

§1. PLANENS HENSIKT 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 pkt.1) 

- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (1112) 
- Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (1113) 
- Renovasjonsanlegg (1550) 
- Lekeplass (1610) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 pkt.2) 

- Kjøreveg (2011) 
- Gang-/sykkelveg (2015) 
- Annen veggrunn – grøntareal (2019) 
- Parkering (2080) 

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5 pkt.5) 

- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (5100) 

Hensynssoner (§12-6) 

- Frisikt (140) 

Linjesymbol 

- RpGrense 
- RpFormålGrense 
- Byggegrense (1211) 
- Regulert senterlinje (1221) 
- Frisiktlinje (1222) 
- Regulert støttemur (1228) 

Punktsymbol 

- Avkjørsel – både inn og utkjøring 
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§2. AVGRENSNING 

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Norgeshus AS, datert 
17.1.2020, i målestokk 1:1000. 

 

§3. FELLESBESTEMMELSER 

§3.1. Kulturminner 
Dersom det avdekkes historiske spor i grunnen, skal arbeidet stanses og meldes til respektive 
myndighet (jf. generell aktsomhetsplikt etter § 8 i kulturminneloven).  

§3.2. Overflatevann 
Det skal innenfor planområdet etableres anlegg for oppsamling, fordrøyning, og bortleding av 
overflatevann fra bebyggelse, veger og andre areal. Dette gjelder også overflatevann som kommer 
fra områder utenfor planområdet. 

§3.3. Støy og støv 
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplansaker, T-1442/2016, skal følges. Grenser 
for støyverdier framgår av tabell 3 i T-1442/2016. 

 Alle boenheter skal ha en stille side. 

 Minimum 50 % av antall rom til støyfølsomt bruksformål i hver boenhet skal ha tilgang til 
åpningsbart vindu mot stille side. Herunder skal minimum 1 soverom ligge mot stille side. 

 Støykrav for uteoppholdsarealer skal være tilfredsstilt. 

 Lydkrav jf. Byggteknisk forskrift må være oppfylt. 

Støy fra anleggsvirksomhet skal ikke overstige anbefalte støygrenser angitt i statlige retningslinjer i T-
1442/2016. Støyende drift og aktivitet skal foregå på dagtid mellom kl.07.00-18.00. 

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge 
søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, 
trafikksikkerhet for gående og syklende, universell utforming, renhold og støvdemping og 
støyforhold. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan 
igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser 
som angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i 
arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2016, tilfredsstilles. 

§3.4. Universell utforming 
Felles utearealer planlegges etter prinsippene for universell utforming med tilfredsstillende atkomst 
til alle lekeapparater, og med veger og gangveger som gir god framkommelighet for personer med 
nedsatt funksjonsevne.  

Bruk av pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel skal unngås. 

§3.5. Parkering 
Innenfor planområdet skal det legges til rette for minimum 1,5 biloppstillingsplass pr. boenhet. 

For planområdet skal det opparbeides felles parkeringsareal (f_SPA1 – f_SPA2). 
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§3.6. Teknisk infrastruktur 
Alle kabler som føres inn i området skal føres fram som jordkabler. Tekniske traseer skal, der det er 
mulig, følge vegtraseer. Eksisterende el-/telekabler skal ivaretas ved utbygging. 

Oppbygging av VA-anlegg skal følge den til enhver tid gjeldende kommunalteknisk norm for veg, vann 
og avløp og godkjent VA-plan. Dette skal ivareta: vannforsyning/ slukkevann, spillvann og overvann. 

§3.7. Utomhusplan 
Ved søknad om tiltak skal det utarbeides en utomhusplan skal vise uteoppholdsareal, beplantning, 
lekeareal og opparbeiding av dette, adkomst, parkering, sykkelparkering og renovasjon.  

 

BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 

§4. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 NR. 1) 

§4.1. Fellesbestemmelser for områder satt av til bebyggelse 

§4.1.1. Estetikk 
Ny bebyggelse skal tilpasses omkringliggende bebyggelse, samtidig som den skal gis et moderne og 
nåtidig formspråk. Det skal legges vekt på arkitektonisk kvalitet i utforming, detaljering og 
materialbruk både for bebyggelse og utomhusanlegg. 

Boder skal tilpasses tilhørende bolig med tanke på materialbruk og utforming. 

§4.1.2. Plassering 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor regulerte byggegrenser. Tiltak som ikke er søknadspliktige kan 
plasseres inntil 1 meter fra eiendomsgrense, men ikke nærmere enn 4 meter fra vegkant. 

Nettstasjoner tillates oppført utenfor regulert byggegrense inntil en meter fra eiendomsgrense. 
Nettstasjonen skal stå 5 meter fra bygning med brennbare overflater. Nettstasjon skal ikke være i 
konflikt med lekeapparater eller sikkerheten til brukere av lekearealet. 

§4.1.3. Takform 
Dersom det skal bygges med saltak,  skal takvinkel være mellom 18 – 42 grader. 

Andre takformer kan også tillates. 

§4.1.4. Byggehøyde 
Maksimalt tillatt mønehøyde er 9,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng.  

Ved bebyggelse med horisontale takflater, skal maksimalt tillatt gesimshøyde være 7 m over 
gjennomsnittlig planert terreng. 

Boder tillates etablert med byggehøyde inntil 3,5 meter. 

§4.1.5. Uteoppholdsareal 
Det skal etableres minimum 30m2 uteoppholdsareal pr. boenhet. Felles lekeplass kan inngå i 
arealregnskapet for uteoppholdsareal. Uteoppholds- og lekeareal skal tilfredsstille krav i Forskrift om 
tekniske krav til byggverk. Areal brattere enn 1:3 medregnes ikke. 
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§4.1.6. Parkering 
Det skal etableres parkeringsplasser for bil og sykkel til alle boenhetene i planområdet. Parkeringen 
kan løses på egen tomt eller som fellesparkering. I byggesøknaden skal det gå frem av 
utomhusplanen/situasjonskartet hvordan parkering skal løses. 

Det skal etableres 1 parkeringsplass under tak pr. boenehet. 

Det skal etableres 0,5 gjesteparkeringsplasser pr. boenhet. 

Det skal etableres min. 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet. 

§4.2. Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS (1112) 

§4.2.1. Formål 
Innenfor formålet kan det etableres eneboliger i kjede, rekkehus og flermannsboliger. Alle boligtyper 
tillates inntil 2 etasjer. 

§4.2.2. Grad av utnytting 
Grad av utnytting skal regnes som %BYA.  

BKS1 – maksimalt 40% 

BKS2 – maksimalt 35% 

§4.2.3. Uteoppholdsareal 
Rekkehus skal ha privat uteoppholdsareal på bakkeplan på min. 25m2 

Eneboliger i kjede skal ha privat uteoppholdsareal på bakkeplan på min. 50m2. 

Flermannsboliger skal ha privat uteoppholdsareal på bakkeplan på min. 25m2. 

§4.2.4. Støttemur 
Mellom BKS1 og L2 kan det etableres støttemur i naturstein. 

§4.3. Boligbebyggelse – blokkbebyggelse BBB (1113) 

§4.3.1. Formål 
Innenfor formålet kan det etableres leilighetsbygg/lavblokk i to etasjer. 

§4.3.2. Grad av utnytting 
Maksimum tillatt utnytting er %BYA=50%. 

§4.3.3. Uteoppholdsareal 
Ettroms leiligheter skal ha privat balkong på minimum 5m2.  

Øvrige leiligheter skal ha privat balkong på min. 7m2. 

§4.4. Renovasjonsanlegg f_BRE (1550) 
Areal skal benyttes til felles renovasjonsløsning for alle boliger. Renovasjon kan løses med 
frittstående eller nedgravde/halvveis nedgravde containere. 

§4.5. Lekeplass f_BLK (1610) 
Lekeplassene skal opparbeides for barn i alle aldre med sandkasse for de minste og minimum to 
andre lekeapparater for ulike aldersgrupper. Lekeplassen skal også ha benker. Det skal etableres 
gjerde mot trafikkerte arealer. 
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§5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 PKT.2) 

§5.1. Fellesbestemmelser for vegarealer 
Veg og avkjørsler skal opparbeides iht. Statens vegvesens håndbok N100. 

§5.2. Kjøreveg SKV (2011) 
O_SKV1 er offentlig kjøreveg og er regulert fra senterlinje med vegbredde 5,5m. 

F_SKV2 er felles kjøreveg til planområdet og andre tilgrensende eiendommer. Den er regulert fra 
senterlinje med vegbredde 5,0 meter. 

§5.3. Gang-/sykkelveg SGS (2015) 
Gang- og sykkelveg o_SGS1 – o_SGS3 skal være offentlig. 

§5.4. Annen veggrunn – grøntareal SVG (2019) 
Annen veggrunn – grøntareal kan benyttes til skjæring/fylling, teknisk infrastruktur, snølagring m.m. 

§5.5. Parkering SPA (2080) 
Området skal benyttes til felles parkeringsplass for boliger i planområdet. 

Innenfor angitte byggegrenser kan det bygges carport/garasje med mønehøyde inntil 4,5m og 
gesimshøyde inntil 3,5m. 

Minst 5% av alle parkeringsplasser skal ivareta krav til universell utforming.  

 

§6. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5 PKT.5) 

§6.1. LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (5100) 
Innenfor formålet kan det drives landbruk. Det er bare tillatt med tiltak som er nødvendige for 
landbruk- natur- og friluftsformål, samt for næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 

I L2 tillates etablering av avskjæringsgrøft for overvannshåndtering. 

 

§7. HENSYNSSONER 

§7.1. Frisikt (H_140) 
Frisikt skal etableres som angitt i plankartet. 

I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander 
(herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke 
sikthindrende utførelse kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. 
Likeledes kan enkeltstående oppstammede trær inntil 15 cm i diameter som ikke hindrer sikten 
tillates. 
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§8. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

§8.1. Krav til utomhusplan 
Sammen med søknad om tiltak skal det leveres en utomhusplan som viser disponering av 
delfeltet/utbyggingsområdet.  

Utomhusplan for f_BLK1 skal legges ved søknad om tiltak for BBB, BKS1 eller BKS2, avhengig av 
utbyggingsrekkefølge. 

§8.2. Utomhusanlegg/lekeplass 
Før ny bebyggelse innenfor planområdet tas i bruk skal utomhusanlegg og lekeplass (BLK) være ferdig 
opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan. Eventuelt skal dette være ferdig opparbeidet senest 
påfølgende vekstsesong. 

Dersom boliger tas i bruk mellom 1. oktober og 1. mai, skal arbeidene ferdigstilles så snart som mulig 
påfølgende vår/sommer og ikke senere enn 1. juli samme år. 

§8.3. Teknisk infrastruktur og overvannstiltak 
Bebyggelse kan ikke tas i bruk før teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet m.m.), samt 
overvannstiltak i tråd med overvannsplan vedlagt reguleringsplan, er etablert. 

Plan for infrastruktur skal vise løsning for håndtering av kryssende flomveger og dimensjonering av 
stikkrenner. 

Før igangsettingstillatelse kan gis for de enkelte delfelt skal det foreligge en teknisk godkjent VA-plan 
for delfeltet. 

§8.4. Tilkobling vann og avløp 
Tilknytning til vann og avløp skal godkjennes av Nord-Fron kommune før igangsettingstillatelse kan 
gis. 


	§1. Planens hensikt
	§2. Avgrensning
	§3. Fellesbestemmelser
	§3.1. Kulturminner
	§3.2. Overflatevann
	§3.3. Støy og støv
	§3.4. Universell utforming
	§3.5. Parkering
	§3.6. Teknisk infrastruktur
	§3.7. Utomhusplan

	bestemmelser til arealformål
	§4. Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5 nr. 1)
	§4.1. Fellesbestemmelser for områder satt av til bebyggelse
	§4.1.1. Estetikk
	§4.1.2. Plassering
	§4.1.3. Takform
	§4.1.4. Byggehøyde
	§4.1.5. Uteoppholdsareal
	§4.1.6. Parkering

	§4.2. Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS (1112)
	§4.2.1. Formål
	§4.2.2. Grad av utnytting
	§4.2.3. Uteoppholdsareal
	§4.2.4. Støttemur

	§4.3. Boligbebyggelse – blokkbebyggelse BBB (1113)
	§4.3.1. Formål
	§4.3.2. Grad av utnytting
	§4.3.3. Uteoppholdsareal

	§4.4. Renovasjonsanlegg f_BRE (1550)
	§4.5. Lekeplass f_BLK (1610)

	§5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 pkt.2)
	§5.1. Fellesbestemmelser for vegarealer
	§5.2. Kjøreveg SKV (2011)
	§5.3. Gang-/sykkelveg SGS (2015)
	§5.4. Annen veggrunn – grøntareal SVG (2019)
	§5.5. Parkering SPA (2080)

	§6. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12-5 pkt.5)
	§6.1. LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (5100)

	§7. Hensynssoner
	§7.1. Frisikt (H_140)

	§8. Rekkefølgebestemmelser
	§8.1. Krav til utomhusplan
	§8.2. Utomhusanlegg/lekeplass
	§8.3. Teknisk infrastruktur og overvannstiltak
	§8.4. Tilkobling vann og avløp


