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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR   

 
 JØRNLIA SØR, MÅLSELV KOMMUNE 
  Plan ID: 19242015004                                                                       

 
Dato: ........................................................................................................... 02.10.2015 
Dato for siste revisjon: ......................................................................... * 
Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:                10.02.2016 sak 14/2016 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 
området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrenser. 
 

II 

Området er regulert til følgende formål: 
 
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG,  

       Boligbebyggelse - blokkbebyggelse - BBB1 
 

2. HENSYNSSONE,  
Bestemmelsesområde # 1 

III 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av 
arealer og bygninger innenfor planområdet: 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
Boligbebyggelse - blokkbebyggelse - BBB1 

 

a) Bebyggelsens plassering.  
Område BBB1 er avsatt til boligbebyggelse  blokkbebyggelse som på plankartet er 
merket B1, B2 og B3. Bygninger skal plasseres innenfor angitte byggelinjer. Det tillates 
oppført bygninger i flere etasjer over bakken og kjeller for parkering.   
 

b) Tillatt byggehøyder og utnyttelse                                                                                                                                              
Opp mot Jørnlia tillates 2 etasjer og en tilbaketrukket 3. etasje. Mot Fagerlidalveien 
tillates inntil 4 etasjer over parkeringskjeller.  Maks tillatt gesimshøyde og % BYA er angitt 
på plankartet. Det tillates mindre konstruksjoner, heisoverbygg og tekniske rom over 
regulert byggehøyde. I tillegg tillates skjermvegger med høyde inntil 1,6 m og rekkverk 
med høyde inntil 1,2m over angitte byggehøyder. 
 

c) Private uterom, balkonger og trapp  
 Alle leiligheter skal ha private uteplasser på minst 4m2 som skal være vendt mot sør 

eller vest 
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 Det tillates at terrasser, balkonger, inngangspartier og trapper bygges ut over angitte 
byggelinjer. 
                                                                                                                                                      

d) Parkering 
Krav til antall parkeringsplasser for bil og sykkel pr. bolig innen planområdet: 

Byggeområde Bil for beboere 
 

Bil for gjester 
(Min.  max.) 

Sykkel for beboere 
(Min.) 

BBB1: B1, B2 og B3 1 0,1-0,5 1 
 

Parkeringsdekning: 1,5 p-plass pr. enhet er et generelt krav som kan vurderes i forhold til 
størrelsen på leilighetene.  Generelt ønskes minst mulig bakkeparkering, men det tillates 
noe parkering i nærhet til inngangene, jfr. gjesteparkering. Felles parkering under terreng 
og 1 sykkelparkering pr. boenhet nær inngang og i overdekte areal. 

e) Garasje 
Mot nord tillates bygd garasje langs Jørnlia med 2m fra regulert veggrunn.  
 

f) Felles uterom  
Områdene mellom blokkene og dels over garasjeanlegget er avsatt til felles uteopphold 
for barn og voksne. Lekeplasser skal skjermes og sikres mot trafikk- og parkeringsarealer 
med gjerde, vegetasjon, el. Uteoppholdsarealene skal opparbeides i tråd med 
utomhusplanen.   
 

g) Veianlegg - parkering/innkjøringer.                                                                                                                                           
Innenfor planområdet er det avsatt plass til felles kjøreveg til parkering. Innkjøringer er 
vist med piler på plankartet.  
 

h) Gangveier/grøntområder                                                                                                                                                                                    
Innenfor området er det avsatt areal for felles gangveier mellom parkering og innganger 
samt snarveier gjennom området.  Gangveier og grøntareal skal opparbeides i hht 
utomhusplanen. Det tillates begrenset kjøring på gangveier i forbindelse med flytting og 
leveranser. 
 

i) Tekniske anlegg                                                                                                                                
Nye traseer for tekniske anlegg skal legges til veitraseer. 
 
 

2. HENSYNSSONE 
Bestemmelsesområde # 1 
  

a) Området er avsatt til felles parkeringsanlegg som er delvis under terreng. Arealet er 
avmerket på plankartet. 

 
b) Parkeringsanlegg er delvis under uteoppholdsareal og boligblokk. 
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c) Innenfor området tillates etablert felles avfallsrom for B1, B2 og B3.  (Alt. kan det 
tilrettelegges for eget avfallsrom i B1). Uttak for avfall skal etableres direkte fra 
parkeringsplass/adkomstvei i vest og inkl. tilstrekkelig oppstillingsplass for søppelbil.  
 

d) Innenfor området tillates også etablert av f.eks. boder, sykkelboder, trapp, 
inngangspartier, tekniske rom ol.   

 

IV 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende fellesbestemmelser: 
 

a) Dokumentasjonskrav 
1) Tekniske føringer  
I området og i tilgrensende areal/veitraseer er det føringer for tekniske anlegg, jfr. trafo, 
VA, EL, tele, slukkevann mm.  Ved rammesøknad skal plassering og kapasitet på tekniske 
anlegg og infrastruktur dokumenteres og godkjennes av kommunen. Gamle føringer i 
området som ikke skal benyttes, må plugges mot hovednettet og kommunen må bli 
orientert på forhånd om hvordan dette skal gjøres.  Området må også sjekkes for 
oljetanker i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Disse skal i så fall fjernes på 
forskriftsmessig vis. Hvis plassering av nybygg medfører flytting av infrastruktur i vei, må 
det utarbeides en utbyggingsavtale med kommunen.  
 
2) Grunnundersøkelser 
Til søknad om rammetillatelse skal det foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av 
sikkerhet for grunnforhold ved utbygging og tiltak i planområdet. 
 
3) Uteoppholdsareal 
Innenfor området skal det anlegges min. 150m2 uteoppholdsareal tilpasset lek pr. 25. 
boenheter. Lekeplasser skal skjermes og sikres mot trafikk- og parkeringsarealer med 
gjerde, vegetasjon, el. Ved søknad om rammetillatelse skal det utarbeides detaljert 
situasjonsplan/utomhusplan som viser areal for lek og opphold. Slikt areal kan være både 
på bakken og på takterrasser. 
 

V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om vilkår og rekkefølge: 
 

a) Før det gis brukstillatelse til første nye bolig innenfor planområdet, skal tilstrekkelig stor 
andel av uteoppholdsarealer og trafikkarealer innen planområdet være opparbeidet.  

b) Før det gis brukstillatelse til første nye bolig innen BBB1, skal det være opparbeidet 
tilstrekkelig kapasitet for slukkevann, 50 l/s. 

c) Tillatelser kan likevel gis dersom det foreligger utbyggingsavtale eller annen garanti for at 
kravene vil bli oppfylt. 
 

VI 

I medhold av Lov om kulturminner, § 8 gis følgende bestemmelser om vilkår: 
 

Dersom det under arbeid i området skulle komme frem gjenstander eller levninger som viser 
eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses, og melding sendes kulturvernmyndigheter. 


