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§ 4.2 Lekeplass (f_LEK)
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§ 5.5 Vann- og avløpsnett (o_VAN1 - o_VAN2)
Innenfor felt o_VAN1 og o_VAN2 tillates det anlagt ledningstraseer for vann- og avløpsanlegg.
Kabelgrøft for annen infrastruktur som EL- og fiberanlegg tillates også etablert innenfor
formålsområdet. Det tillates etablert sti gjennom området, men permanente byggetiltak som er til
hinder for fremtidig vedlikehold av ledninger og kabler tillates ikke. Traséer for vann, avløp og kabler
skal revegeteres med stedegen vegetasjon.
bebyggelsen og områdets særpregede miljø, herunder landskapsverdier søkes bevart.

I sone med særlig hensyn til kulturmiljø og kulturminner skal den kulturhistorisk verdifulle

§§ 7.3
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§ 6.1 Blå/grønnstruktur (BG1 - BG5)
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Innenfor felt BG4 og BG5 skal det etableres lekeplass for de minste barna, med minimum sandkasse
og
benk, og tilrettelegges
FRI2.
oppstammede
trær, stolperfor
ogadkomst
lignendetilkan
tillates.
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henhold til friluftsloven blir ivaretatt, samt adkomst til lekeplass i felt f_LEK, BG4 og BG5.
bruk som friområde. Det kan tilrettelegges adkomst til områdene slik at allmennhetens ferdsel i
områdene er det ikke tillatt å drive virksomhet eller føre opp anlegg som er til hinder for arealets
§
7. HENSYNSSONER
Området innenfor felt FRl1 og FRl2 skal inngå som en naturlig del av den ubebygde grunnen. I
§ 6.2 Friområde (FRI1 - FRl2)

§ 7.1 Sikringssone frisikt (pbl § 11-8 a) (H140)
Innen frisiktsonen skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 meter. Enkeltstående
oppstammede
trær, stolperfor
ogadkomst
lignendetilkan
tillates.
og benk, og tilrettelegges
FRl2.
Innenfor felt BG4 og BG5 skal det etableres lekeplass for de minste barna, med minimum sandkasse
I felt
og B2høyspenningsanlegg
skal det etableres snarveier
for a)
adkomst
§
7.2 BG1
Faresone
(pbl §11-8
(H370) til f_LEK og FRl1.

Det
ikke skal
å føre
opp bygg
for varig opphold
innenfor
faresonen med
mindretildet
forelegges en
Felt tillates
BG1 - BG5
beholde
sitt naturlige
preg, men
kan tilrettelegges
for ferdsel
fots.
utredning sammen med søknaden som tilsier at magnetfelt nivået er under 0,4 μT.
§ 6.1 Blå/grønnstruktur (BG1 - BG5)

§ 7.3
6. GRØNNSTRUKTUR
§
Sone med særlig hensyn til kulturmiljø (pbl § 11-8 c) (H570)
I sone med særlig hensyn til kulturmiljø og kulturminner skal den kulturhistorisk verdifulle
bebyggelsen og områdets særpregede miljø, herunder landskapsverdier søkes bevart.

skal revegeteres med stedegen vegetasjon.
hinder for fremtidig vedlikehold av ledninger og kabler tillates ikke. Traseer for vann, avløp og kabler
formålsområdet. Det tillates etablert sti gjennom området, men permanente byggetiltak som er til
Kabelgrøft for annen infrastruktur som EL- og fiberanlegg tillates også etablert innenfor
Innenfor felt o_VAN1 og o_VAN2 tillates det anlagt ledningstraseer for vann- og avløpsanlegg.
§ 5.5 Vann- og avløpsnett (o_VAN1 - o_VAN2)

Side 4 av 5

Side 5 av 5

§ 8. REKKEFØLGEBESTEMMELSER
§ 8.1 Før igangsettingstillatelse
Teknisk godkjent vann- og avløpsplan, samt teknisk plan for o_V skal foreligge før tiltak iverksettes.
Kjøreadkomst må være opparbeidet før ny utbygging starter opp.
Møre og Romsdal fylkeskommune skal kontaktes før igangsettingstillatelse for en
gjennomføringsavtale for venteareal for skolebuss.

§ 8.2 Før brukstillatelse
Nødvendige tekniske anlegg og infrastruktur, herunder VA, el og samferdselsareal, skal være
opparbeidet i tilstrekkelig grad innen bebyggelsen tillates tatt i bruk.
Lekeplass f_LEK med tilhørende adkomst skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse til boliger
innenfor planområdet gis. For boliger innenfor felt BF4 - BF7 og BF/BK2 må i tillegg mindre
lekeplass innenfor felt BG4 eller BG5 være opparbeidet i henhold til avstandskrav på 50m fra bolig til
sandlekeplass, før bebyggelsen tillates tatt i bruk. Dersom brukstillatelse gis i vinterhalvåret, kan
kravet om ferdigstillelse av lekeplasser med tilhørende adkomst utsettes til påfølgende vår, for
sesongavhengige arbeider.

sesongavhengige arbeider.
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