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DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR LITJBAKKEN, 

MÅLSELV KOMMUNE 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER 
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§ 1  Generelt 
 

1.1 Avgrensing av planområdet 

 Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart datert 10.10.15. 

 

 

1.2  Området reguleres til: 

 

 

1. Bebyggelse og anlegg – pbl §12.5.1 : 

- bolig / tjenesteyting BT 

 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – pbl §12.5.2 : 

 - offentlig kjøreveg o_V 

- offentlig gang- /sykkelveg o_GS 

 

3. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift – pbl §12.5.5 : 

 - naturformål N 

 

4. Hensynssoner – pbl §§12.6, 12.7: 

- sikringssone, frisikt H140 

- infrastruktursone, krav H410 

- bestemmelsesområder #1, #2 

 

 

 

1.3  Planens formål: 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for at vestre del av det ca. 14 daa. store 

planområdet kan nyttes til bygging av 17 boliger med tilhørende tjenestetilknytning. 

Planforslaget legger til rette for en styrking av kommunens botilbud for personer med 

behov for spesiell tilrettelegging i sin bosituasjon. 

Østre del av planområdet opprettholdes som LNF-område.  
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§ 2  Fellesbestemmelser 
 

 

2.1 Rekkefølgekrav 

2.1.1 Landskapsplan - Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak skal det foreligge godkjent 

landskapsplan.  

2.1.2 Teknisk plan - Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak skal det foreligge godkjent 

teknisk plan.  

2.1.3 Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak skal det foreligge godkjent geoteknisk 

vurdering. 

2.1.4 Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak skal det foreligge godkjent dokumentasjon 

for støydempende tiltak. Evt. oppføring av støyskjerm langs E6 skal være godkjent av 

Statens vegvesen. 

2.1.5 Før det gis midlertidig brukstillatelse for nybygg skal kommunaltekniske anlegg, 

kraftforsyning og trafikksikker atkomst være etablert. 

2.1.6 Før det gis ferdigattest for nybygg skal tilhørende utomhusarealer være ferdig 

opparbeidet i samsvar med landskapsplan og teknisk plan. Ved ferdigstillelse 

vinterstid tillates utsettelse av planting/tilsåing til påfølgende vår. 

 

 

2.2 Dokumentasjonskrav 

2.2.1 Landskapsplan skal vise tomtegrenser, opparbeiding av felles og private utendørs 

oppholdsareal, kjøreatkomst, bil- og sykkelparkering, beplantning. Landskapsplan skal 

også redegjøre for terrengbearbeiding og håndtering av overvann og flomveger på 

terreng. 

2.2.2 Teknisk plan skal redegjøre for framføring og tilknytning av nødvendig teknisk 

infrastruktur – inkl. vannforsyning, brannvannskapasitet, avløp og evt. ledningsnett for 

overvann og løsninger for fordrøyning. Løsninger for el-forsyning og evt. omlegging 

av gatebelysning skal godkjennes av kraftleverandør. 

2.2.3 Geoteknisk vurdering skal dokumentere at nødvendige tiltak for å ivareta lokal- og 

områdestabilitet i og omkring planområdet blir gjennomført. Vurdering skal omfatte 

både anleggsperiode og permanent situasjon. Geoteknisk fagkompetanse skal 

involveres i dette arbeidet. 

 

 

2.3 Automatisk fredete kulturminner - meldeplikt 

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet 

kulturminne på en måte som nevnt i kulturminneloven § 3 første ledd, skal melding 

etter første ledd sendes med det samme og arbeidet straks stanses i den utstrekning det 

kan berøre kulturminnet. Vedkommende myndighet avgjør snarest mulig – og senest 

innen 3 uker fra det tidspunkt melding er kommet fram til vedkommende myndighet – 

om arbeidet kan fortsette, og vilkårene for det. 

 

 

2.4 Miljøforhold - støy 

Tiltak i området skal gjennomføres i samsvar med føringer gitt i gjeldende statlig 

retningslinje for håndtering av støy (T-1442). 
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2.5 Miljøforhold - avfallshåndtering 

Boligene i område skal gis felles miljøstasjon med tilhørende adkomst og snumulighet 

for kommunal renovasjonsbil. 

 

 

2.6 Universell utforming 

Tiltak i planområdet skal prosjekteres og utføres i samsvar med prinsipper for 

universell utforming. 

 

 

2.7 Krav om radioteknisk vurdering 

Av hensyn til flytrafikken i området / Forvarets interesser skal følgende krav innfris: 

 

2.7.1 Krav til radioteknisk vurdering av bygninger og anlegg 

Alle nye bygg høyere enn 3 fulle etasjer pluss takkonstruksjon, skal sendes Avinor 

Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det følge 

konkrete fasadetegninger, tegninger av tak, materialvalg, plassering og fasaderetning. 

Kommunen kan ikke gi byggetillatelse før det foreligger positiv radioteknisk 

vurdering for byggene. 

 

2.7.2 Radioteknisk vurdering av kraner i utbyggingsperioden 

All bruk av tårnkraner der bommen overskrider kote 120 meter over havet, skal sendes 

Avinor Flysikring for radioteknisk vurdering og godkjenning. Med søknaden må det 

følge nøyaktig posisjon og størrelse på tårnkranene. Det må foreligge en positiv 

radioteknisk vurdering av byggeprosessen med bruk av tårnkraner, før det gis 

rammetillatelse. Det er ingen krav til radioteknisk vurdering ved bruk av mobilkraner i 

planområdet. 

 

 

 

 

§ 3  Bebyggelse og anlegg 

 

3.1 Arealbruk, område BT 

Området skal nyttes til bygging av boligkompleks med til sammen inntil 17 leiligheter. 

Leiligheter skal tilpasses for personer med spesielle behov for pleie og oppfølging i sin 

bosituasjon. Bygningsmassen skal også romme nødvendige fellesrom og rom for 

personale / støttefunksjoner. 

 

 

3.2 Byggehøyder og utnyttelsesgrad, område BT 

Maksimumsbegrensning for arealutnyttelse (BYA) er angitt på plankartet.  

Inngangsplan for nybygg skal være ca. cote +71,5. 

Maksimalt tillatt gesimshøyde er cote +79,5. 

Maksimalt tillatt mønehøyde er cote + 82,5. 

For pulttak regnes lav side som gesims – og høy side som møne. 

Det kan tillates overskridelse av maksimumshøyde for heissjakter, tekniske 

installasjoner etc. 
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3.3 Formingskriterier, område BT 

Nybygg skal plasseres innenfor regulerte byggegrenser, og skal organiseres omkring 

felles, sentralt uterom.  

Bebyggelsen skal gis god kvalitet på utforming, materialbruk og detaljering.  

Det kan tillates oppføring av boder, overdekninger, mindre støttemurer, 

terrengbearbeiding etc. utenfor regulerte byggegrenser. 

Terrengbearbeiding skal gjennomføres med harmonisk tilpasning til dagens 

terrengform.  

 

 

3.4 Utendørs oppholdsareal, område BT 

Alle leiligheter skal ha min. 6m2 privat uteplass / balkong. Privat og felles 

uteoppholdsareal skal til sammen utgjøre min. 20% av leilighetenes samlede boareal 

(BRA). Min. 30% av uteoppholdsareal skal legges på bakkeplan – og være felles for 

alle leiligheter. 

 

 

3.5 Adkomst og parkering, område BT 
3.5.1 Kjøreadkomst skal anlegges som vist på plankart. Mindre justeringer av avkjørselens 

beliggenhet kan tillates av kommunen. Internveier skal gi nødvendig tilgjengelighet 

for nød- og nyttetrafikk.  

3.5.2 Parkering skal opparbeides med inntil 1 bilplass/leilighet. Det skal opparbeides 

minimum 1 sykkelplass/leilghet. Parkerings- og sykkelplasser for leiligheter bør være 

overdekket. Det kan i tillegg opparbeides inntil 20 p-plasser for besøkende og ansatte. 

Parkeringsløsninger bør samordnes i fellesanlegg. 

3.5.3 Overdekket sykkelparkering skal anlegges ved inngang til bygg. 

 

 

 

 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 

4.1 Kjørevei, område o_V 

Kommunal vei Fagerlidal skal opprettholdes som vist på plankart. Nødvendige 

tilpasninger for etablering av avkjørsel og fotgjengerkryssing til/fra område BT kan 

godkjennes av kommunen. 

 

4.2 Gang-/sykkelvei, område o_GS 

Kommunal gang- og sykkelvei o_GS skal opprettholdes som vist på plankart. 

Nødvendige tilpasninger for etablering av fotgjengerkryssinger til/fra område BT kan 

godkjennes av kommunen. 

 

 

 

 

§ 5  LNFR-områder 
 

5.1 Naturområde N 

Område N skal opprettholdes som naturområde. 

For terrengbearbeiding, tilplanting / trefelling, skjøtsel eller andre tiltak i området må 

det innhentes tillatelse fra kommunen. 
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§ 6  Hensynssoner  
 

6.1 Sikringssoner for frisikt, H140 

I frisiktsoner skal det ikke finnes vegetasjon eller andre sikthindringer som overstiger 

0,5m høyde over nivå på tilstøtende vei. Kommunen kan tillate at oppstammede trær i 

området blir stående. 

 

 

6.2 Infrastruktursonesone H410, kommunalt vann- og avløpsnett 

Det tillates ikke oppføring av bygg eller permanente konstruksjoner i 

infrastruktursonen. 

For tiltak som medfører terrenginngrep i, -eller i nærheten av infrastruktursonen kan 

kommunen kreve påvisning av ledninger i grunnen - og skjerming/sikring av disse, før 

det gis igangsettingstillatelse. 

 

 

6.3 Bestemmelsesområde #1, bevaring av trevegetasjon i område LNF 

I denne delen av område N skal eksisterende belte med trevegetasjon opprettholdes.  

Terrengbearbeiding, tilplanting/felling, skjøtsel eller andre tiltak i området skal være 

godkjent av kommunen før igangsetting.  

 

 

6.4 Bestemmelsesområde #2, bevaring av trevegetasjon i område BT 

I denne delen av byggeområde BT skal eksisterende klynge med bjørketrær 

opprettholdes.  

Nødvendig trefelling for etablering/framføring av teknisk infrastruktur kan tillates. 

Terrengbearbeiding, tilplanting/felling, skjøtsel eller andre tiltak i området skal være 

godkjent av kommunen før igangsetting. 

 

 

 

 

 
Porsgrunn, 10.10.15 - Arkitektkontoret Børve og Borchsenius AS 

 

 


