
Reguleringsbestemmelser 

For Dyrnesenga Boligfelt, Gnr. 48, Bnr. 3 

 
Vedtatt i Smøla kommunestyre ………….., sak………….. 

 

 

 

 

 

§ 1 REGULERINGSFORMÅL 
Det regulerte området er vist med plangrense på plankart dat. 01.12.2016 og sist revidert 08.01.2019.  

 

Planområdet er i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-5 og 12-6 inndelt i følgende 

reguleringsformål: 

 

PBL § 12-5 

 

nr. 1  Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse   : BFS 

- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse   : BKS 

- Lekeplass    : BLK 

 

nr. 2  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg   :  SKV 

- Gang/sykkelveg   : SGS 

- Annen veggrunn – grøntareal   : SVG 

- Parkering   : SPA 

 

nr. 3  Grønnstruktur 

- Turveg    : GT 

- Friområde    : GF 

 

 

PBL § 12-6 Hensynssoner 

- Faresone (høyspentanlegg) 

- Sikringssone (frisikt) 

- Bestemmelsesområde (anlegg og rigg) 

 

 

§ 2 FELLESBESTEMMELSER  
  

2.1  Plassering og definisjoner 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Der byggegrenser ikke er vist 

gjelder byggeforskriftens krav om avstand til nabobebyggelse. Mindre justeringer av 

tomtegrenser ut fra terrengmessige hensyn kan foretas under kart- og delingsforretningen. 

 

Gesims- og mønehøyde beregnes i henhold til TEK17 § 5.9 og § 6.2, og regnes i forhold til 

gjennomsnittlig planert terreng.  

 

%-BYA beregnes i henhold til TEK § 5.3. 
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2.2 Terrengtilpasning 
Det skal legges vekt på at bebyggelsen og infrastruktur tilpasses terrenget og 

landskapsformasjonene på en god måte.  

 

Det skal vises skånsomhet i forhold til terrengmessige inngrep, og oppfyllinger som medfører 

fyllingsskråninger og forstøtningsmurer på tomten skal utføres med forsiktighet og god 

tilpasning til terrenget rundt. Store fyllinger og skjæringer, dvs. høyder over 2,0 m, skal 

unngås. Oppfyllinger og skråninger skal gis en god utforming og avsluttes med materialer som 

passer i forhold til utbyggingen og omgivelsene. Kommunen kan stille krav om høyde og 

utforming av planert terreng og murer.  

  

Innenfor midlertidig anleggsområde kan det tas ut fjellmasser til opparbeidelse av feltets 

infrastruktur. Overskuddsmasser fra bearbeiding av byggenivå og utomhusområde på enkelte 

boligtomter kan under opparbeidelse av feltet tas ut for å gi masser til infrastrukturanlegg.   

 

Veger skal anlegges med minst mulig inngrep i terrenget, og veiskjæringer og fyllinger skal 

jordkles/revegeteres eller avsluttes på en estetisk god måte. 

 

Innenfor området skal kabler i størst mulig grad legges i bakken og fortrinnsvis i felles grøft 

med vann-, overvann- og avløpsledninger.   

 

 

2.3 Estetikk  
Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjon og arkitektonisk 

helhetsvirkning i seg selv og i forhold til tomta og omgivelsene.  Bygningens volum, 

stiluttrykk, materialer og farger skal utformes på en slik måte at området som helhet fremstår 

med godt preg. Takform, takvinkel og møneretning skal tilpasses hustypen, tomten, øvrig 

bebyggelse og landskapet/terrenget. Bygningselementer som oppfattes som utpregede 

fremmedelementer skal unngås. 

 

Taktekkingen på bygningene skal utføres med ikke-reflekterende materialer. Pastellfarger 

tillates ikke. 

 

 

2.4  Universell utforming 
Det skal generelt tilstrebes god tilgjengelighet i hele planområdet for alle brukere. Krav gitt i 

Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven om universell utforming skal legges til grunn. 

Fellesareal og adkomster til disse (lekeplass, strand, mm) skal være universelt utformet. 

 

 

2.5 Byggesøknad 
I tilknytning til byggemeldinger skal det legges ved situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 

bedre som viser plassering av bygningene, bevaring av trær og eventuelle murer, gjerder, 

adkomst, areal for parkering og annen terrengbehandling med høydeangivelse.  

 

I tillegg til situasjonsplanen skal det utarbeides snitt/profilskisse som viser bygningenes 

innpasning og høyde i forhold til terreng, veier og nabobebyggelse. Opprinnelige terrenglinjer 

og omsøkt planert terreng skal inntegnes på profil/fasadetegninger.  
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2.6  Parkering 
Det skal etableres minimum 1,5 parkeringsplasser per boenhet innenfor planområdet. 

 

På tomter og områder for boligbebyggelse skal det opparbeides minimum 1,0 

biloppstillingsplass pr. boenhet.  

 

Gjesteparkering for hele planområdet tillates etablert innenfor arealformålet SPA. 

Gjesteparkeringen skal til enhver tid være tilgjengelig for planområdets besøkende, og skal 

derfor ikke benyttes som biloppstillingsplass for faste beboere.  

 

 

2.7  Kommunaltekniske anlegg 
Kabler skal legges i bakken og fortrinnsvis i felles grøft med trase for vann-, overvann- og 

spillvannsledninger. Grøftetraseer for fellesanlegg plasseres fortrinnsvis innenfor 

formålsområde veggrunn eller andre fellesområder.   

 

Innenfor planområdet kan det oppføres trafokiosker, pumpestasjoner, små bygg for felles 

avfallspunkt eller andre tekniske innretninger hvor dette er nødvendig. Frittstående bygg skal 

tilpasses stedets bebyggelse med hensyn til form og farge.  

 

 

2.8  Kulturminner 
Dersom en i tilknytning til gravearbeider i området kommer i kontakt med noe av arkeologisk 

interesse skal arbeidet stanses og Fylket varsles, jfr. Kulturminnelovens § 8.   

 

2.9 Utbyggingsavtaler 
Det kan inngås utbyggingsavtale i samsvar med Plan- og Bygningslovens kap. 17 for 

opparbeiding av infrastruktur som vei, vann og avløpsanlegg i feltet.   

 

 

§ 3 OMRÅDE TIL BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 

3.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1 - 5) 

 
3.1.1 Boligtype 

Innenfor området tillates eneboliger og tomannsboliger med garasjer. Der terrenget tillater det, 

kan eneboligene ha underetasje/sokkeletasje innredet til beboelse.  

 

3.1.2 Utnyttingsgrad  

Tillatt prosent bebygd areal %-BYA =  30 % av tomtestørrelsen. Biloppstillingsplass og 

terrasser med høyde 0,5 m over planert terreng skal medregnes. 
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3.1.3 Byggehøyde 

 

Maksimum tillatte byggehøyder, kotehøyder NN 2000 

Tomt nr 

Kote gulv 

på terreng 

/fylling 

Veiledende 

Kote  

Topp gesims 
Kote  

Topp møne 

 

Maks 

Gesimshøyde 

 

Maks 

Mønehøyde 

 

Antall etasjer 

  Veiledende 

1 11,5 16,5 19,0 5,0 7,5 1,5 

2 8,5 14,5 17,0 6,0 8,5 2 

3 12,5 17,5 20,0 6,0 8,5 2 

4 9,0 15,0 17,5 6,0 8,5 2 

5 9,5 15,5 18,0 6,0 8,5 2 

6 10,5 15,5 18,0 5,0 7,5 1,5 

7 11,0 17,0 19,5 6,0 8,5 2 

8 9,5 15,5 18,0 6,0 8,5 2 

9 9,0 15,0 17,5 7,0 9,5 2,5 

10 12,0 18,0 20,5 6,0 8,5 2 

11 13,0 18,0 20,5 5,0 7,5 1,5 

12 12,5 18,5 21,0 6,0 8,5 2 

13 13,5 19,5 22,0 6,0 8,5 2 

14 12,5 18,5 21,0 6,0 8,5 2 

15 14,0 20,0 22,5 6,0 8,5 2 

16 12,0 18,0 20,5 6,0 8,5 2 

17 14,0 20,0 22,5 6,0 8,5 2 

18 11,5 17,5 20,0 6,0 8,5 2 

19 13,5 19,5 22,0 6,0 8,5 2 

20 13,0 19,0 21,5 6,0 8,5 2 

 

Høyder måles til gjennomsnittlig planert terreng rundt bolig. 

Gesimshøyden måles på hovedfasaden. Mindre arker og takopplett medregnes ikke.  

 

Høydebegrensning for flatt tak:  parapet = maks gesims + 1,0 m.   

Høydebegrensning for pulttak:    øverste gesims pulttak = maks mønehøyde  

 

3.1.4 Garasjer 

Frittstående garasje kan oppføres i inntil 1 etasje, og skal tilpasses boligen i materialvalg, 

takvinkel og farge. Frittstående garasjer kan ha inntil 50m2 BYA og gesimshøyde maksimalt 

3,5m over garasjegulv. Mønehøyde bestemmes ut fra dette, men skal ikke overstige 6,0 m over 

garasjegulv. 
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3.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1 - 4)  

 
3.2.1 Boligtype 

Innenfor området tillates oppført flermannsboliger eller leilighetsbygg.  

  

3.2.2 Utnyttingsgrad 

Tillatt BYA = 40 % av tomtestørrelsen. Biloppstillingsplass og terrasse med høyde 0,5m over 

planert terreng skal medregnes. 

 

3.2.3 Byggehøyde 

 

Maksimum tillatte byggehøyder, kotehøyder NN 2000 

Tomt nr 

Kote gulv 

på terreng 

/fylling 

Veiledende 

Kote  

Topp gesims 
Kote  

Topp møne 

 

Maks 

Gesimshøyde 

 

Maks 

Mønehøyde 

 

Antall etasjer 

  Veiledende 

BKS_1 11,0 16,0 18,5 6,0 8,5 2 

BKS_2 9,0 15,0 17,5 6,5 9,0 2,5 

BKS_3 9,0 15,0 17,5 6,0 8,5 2 

BKS_4 9,0 16,5 19,0 7,5 10,0 2,5 

 

Høyder måles til gjennomsnittlig planert terreng rundt bolig. 

Gesimshøyden måles på hovedfasaden. Mindre arker og takopplett medregnes ikke.  

 

Høydebegrensning for flatt tak:  parapet = maks gesims + 1,0 m.   

Høydebegrensning for pulttak:    øverste gesims pulttak = maks mønehøyde  

 

3.2.4 Garasjer 

Parkeringsanlegg kan inngå som parkeringskjeller, eller det kan anlegges eksternt 

parkeringsanlegg på tomten. Frittstående garasjeanlegg kan oppføres i inntil 1 etasje, og skal 

tilpasses tilhørende bebyggelse i materialvalg, takvinkel og farge. Frittstående garasjeanlegg 

kan ha gesimshøyde maksimalt 3,5m over garasjegulv. Mønehøyde bestemmes ut fra dette, 

men skal ikke overstige 6,0m over garasjegulv. 

 

 3.2.5 Rammesøknad 

Før det kan søkes om tillatelse til enkeltbygg innenfor formålsområdet skal det utarbeides 

detaljert plan for den konsentrerte bebyggelsen innenfor hele eller en naturlig avgrenset del av 

formålsområdet. Planen skal vise: 

- boligtype(r) og byggehøyder 

- situasjonsplan med tomtegrenser, bygninger, adkomst, parkering, 

fremkommelighet for utrykningskjøretøy, nødvendig snuplass, bevaring av trær, 

murer, gjerder, fellesarealer og annen terrengbehandling 

- vann-, spillvanns- og overvannsledninger og anlegg 

- snitt/profil gjennom området som viser innpassing av bygning, veier, parkering, 

opprinnelige terrenglinjer og planlagt opparbeidet terreng. 

  

 

3.3 Lekeplass (BLK) 
Lekeplassene BLK_1, BLK_2, BLK_3 og BLK_4 skal etableres som en nærlekeplass, og skal 

opparbeides med minimum sandlekeplass, lekeapparat, benker og noe fast dekke, eller 

lignende.  
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Opparbeidelse og plassering av lekeapparater innenfor BLK_4 skal etter beste evne ivareta 

arealets terrengformasjon.  

 

Ved detaljplanlegging av felles lekeområder skal barna og «barna sin representant» i 

kommunen tas med på råd. 

 

 

 

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  
 

 4.1 Kjøreveg (SKV) 
 Intern veg SKV_01, SKV_2, SKV_3 og SKV_4 reguleres med en total vegbredde på 5,0 m 

hvorav à 0,5 m er avsatt til vegskulder. Total bredde vegareal, inklusivt grøfter, er 9,0 m. 

 

SKV_3 tillates brukt til videre utvidelse av Dyrnesenga boligfelt, eller benyttet som 

adkomstveg til et nytt/fremtidig boligområde. 

 

Adkomst til SKV_4 tilknytes eksisterende boligområde. 

 

 

4.2  Gang –/sykkelveg (SGS) 
Innenfor arealformål SGS skal det opparbeides en felles gang- og sykkelveg med bredde på 3,0 

m. Total bredde på vegareal, inklusivt grøfter, er 5,0 m.  

 

Gang- og sykkelvegen skal knytte SKV_1 til SKV_4 for gående og syklende. Biltrafikk tillates 

ikke. 

  

 

4.3 Annen veggrunn – Grøntareal (SVG) 
Innenfor området skal det etableres vegetasjon. Vegetasjon som berører frisiktsone til kryss 

skal ikke overstige 0,5 m.  

 

 

4.4 Parkeringsplass (SPA) 
Innenfor arealformål skal det etableres gjesteparkeringsplasser som skal betjene hele 

planområdet.  

 

 

 

§ 5 GRØNNSTRUKTUR 
  

5.1 Friområde (GF) 
Innenfor området kan det ikke settes i verk tiltak som er til hinder for bruk av området som 

friluftsområde. Mindre innretninger/anlegg som fremmer områdets bruk til fritidsformål kan 

tillates etter godkjenning av kommunen.  
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§ 7 HENSYNSSONER 
 

7.1 Faresone – Høyspentanlegg 
Det tillates ikke oppførelse av ny bebyggelse eller tilretteleggelse for opphold over lengre tid, 

som plassering av benker ol., innenfor arealer som berøres av faresone for høyspendt. 

 

 

7.2 Sikringssone - Frisikt   
Frisikt i avkjørsel fra internveg til Kv33 skal minimum være:  

- L1 = 100 m 

- L2 = 20,0m/6,0 m 

  

Frisikt i T-kryss på internveg SKV skal være min. 10 x 10 m.  

Frisikt i avkjørsler til tomter skal være min. 4 x 15 m. 

 

Innenfor frisiktsoner, markert i plankart skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 

0,5m over primærvegens kjørebanenivå. 

 

 

7.3 Bestemmelsesområde – anlegg og rigg 
Midlertidig anleggsområde for uttak av fjellmasser medfører terrengtilpasning innenfor angitte 

områder #1 og #2. Uttaksmasser benyttes til opparbeidelse av feltets infrastruktur, og områdene 

revegeteres tilstrekkelig for å kunne benyttes til arealets formål etter endt uttak.  

 

Overskuddsmasser i byggetomter kan under utbygging av infrastruktur tas ut for å gi masser til 

veger og tilpasning av byggegrunn på boligtomter.  

 
 

 

 

§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

 

8.3 Tekniske krav 
Tekniske krav knyttet til veg og VA skal være på plass før igangsettelsestillatelse kan utstedes. 

 

 

8.2 Opparbeidelse av lekeplass 
Lekeplass areal skal være opparbeidet og sikret innen første boenhet kan tas i bruk. 

 

 

 
 

 

08.01.2019 

 

 

Anne Marie E. Valderaune 

Arealplanlegger 

IKON Arkitekt og Ingeniør AS 


