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§1  GENERELT 

 

1.1  Detaljregulering for Solsiden omfatter gbnr 50/30 m.fl. 

 

1.2  Området er regulert til følgende formål (kart- og planforskriften av 01-07-2014): 

Bebyggelse og anlegg 

- Boligbebyggelse - frittliggende-småhusbebyggelse 

- Boligbebyggelse - konsentrert-småhusbebyggelse  

- Lekeplass 

- Kontor/industri 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg 

- Fortau 

- Kulvert 

- Annen veggrunn - tekniske anlegg 

Grønnstruktur 

- Friområde 

- Vegetasjonsskjerm 

Landbruks, natur- og frilufts formål samt reindrift 

- LNFR – spredt boligbebyggelse 

- LNFR – areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

Hensynssoner 

- Sikringssone – frisikt 

- Faresone - høyspenningsanlegg 

- Hensynssone – reindrift 

- Båndlegging etter lov om kulturminner 

 

1.3  Ved planlegging og etablering av ny bebyggelse og anlegg samt etablering av traseer for 

 fremkommelighet, skal det legges vekt på universell utforming.  

 

 

§2 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

  

2.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BF1, BF2, BF3, BF4, BF5 (Kode 

1111) 

a) I feltene BF1-BF5 kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse. 

b) Tillatt bebygd areal for BF1-BF4 er maksimalt % BYA = 35% av netto tomteareal. 

c) Bolifeltet BF3,BF4,BF5 kan etableres uten utbygging av fullkanalisert kryss fra KV1. 



d) BF1,BF2,BK2,BK3, K\I1 kan ikke gis byggetillatelse før ny kanalisert kryss  KV1 

etableres. 

e) Ny bebyggelse skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialbruk og farger, utformes på 

en slik måte at området samlet fremstår med et godt helhetlig preg, arkitektonisk 

tilfredsstillende og godt tilpasset eksisterende terreng. 

f) Parkeringskrav er 2 plasser per boenhet med snuplass på egen tomt. 

g) Det kan bygges inntil 2 etasjer med maksimal mønehøyden på 9 meter og maksimal 

gesimshøyde skal ikke overskride 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng på 

byggetomta.  

h) Det tillates oppført garasje/carport/bod med BRA på maksimalt 60 m², med en maksimal 

mønehøyden på 4,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

i) Garasjebygg iht. TEK 10 § 6-4, tillates plassert utenfor byggegrense. Absolutte 

minsteavstand til tomtegrense mot veg er 2 meter. Slik plassering forutsetter oppføring av 

bygg som tåler påkjenninger fra vegvedlikehold, inkludert brøyting. 

 

2.2 Boligbebyggelse – konsentrert/frittliggende småhusbebyggelse, BK1, BK2 og BK3 

(Kode 1112) 

a) I feltene BK1-BK3 kan bebygges med konsentrert småhusbebyggelse eventuelt med 

frittliggende småhusbebyggelse. 

b) Dersom områdene bebygges med konsentrert småhusbebyggelse kan tomtene slås 

sammen. Dersom området bygges med frittliggende småhusbebyggelse gjelder regulerte 

tomtegrenser ved fradeling og bygging. 

c) Tillatt bebygd areal for BK1-BK3 er maksimalt %BYA = 45% av netto tomteareal for 

konsentrert småhusbebyggelse og %BYA = 35% av netto tomteareal for frittliggende 

småhusbebyggelse. 

 

d) Ny bebyggelse skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialbruk og farger, utformes på 

en slik måte at området samlet fremstår med et godt helhetlig preg, arkitektonisk 

tilfredsstillende og godt tilpasset eksisterende terreng. 

e) Parkeringskrav er 1,5 plasser per boenhet med snuplass på egen tomt ved konsentrert 

småhusbebyggelse og 2 plasser per boenhet med snuplass på egen tomt ved 

frittliggende småhusbebyggelse. 

f) Det kan bygges inntil 2 etasjer med maksimal mønehøyden på 9 meter og maksimal 

gesimshøyde skal ikke overskride 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng på 

byggetomta.  

g) Det tillates oppført garasje/carport/bod med BRA på maksimalt 60 m², med en maksimal 

mønehøyden på 4,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng. 

h) Garasjebygg iht. TEK 10 § 6-4, tillates plassert utenfor byggegrense. Absolutte 

minsteavstand til tomtegrense mot veg er 2 meter. Slik plassering forutsetter oppføring av 

bygg som tåler påkjenninger fra vegvedlikehold, inkludert brøyting. 

 

2.3 Lekeplass f_L1, f_L2, f_L3 og f_L4 (Kode 1610) 

a) Arealet f_L1 skal opparbeides til fellesareal for lek og uteopphold for barn opp til 12 år. 

b) Arealet f_L2, f_L3 og f_L4 skal opparbeides til fellesareal for lek og uteopphold for barn 

opp til 6 år. 

c) Lekeplassen skal utføres med bestandige materialer og tilrettelegges for sosialt 

samkvem, rekreasjon og lek.  

d) På arealet tillates anlagt/oppført ballplass, lekeplassutstyr og sandkasser, sittemøbler 

o.lign. Område f_L1 skal utstyres med minimum ballplass, klatrestativ/apparat for rollelek, 

sittebenk, sandkasse og huske. Område f_L2, f_L3 og f_L4 skal utstyres med minimum 



sittebenk, sandkasse og huske. 

e) Det skal sikres god tilgjengelighet til alle felles uteoppholdsareal og lekeareal.  

f) Det skal legges vekt på universell utforming, dvs. at arealene, apparater og anlegg skal 

utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så stor del av befolkningen som mulig. 

g) Lekeplassen skal i nødvendig grad sikres mot kjøreveger, parkering og naboer med 

gjerde. 

 

2.4 Kontor/industri, K/I1 (Kode 1830) 

a) I feltet K/I1 kan det oppføres bebyggelse i form av kontorer og støysvak industri, herunder 
maskinverksted.  

b) Bygg tillatelse oppført i maksimalt 5 etasjer, med maks 20 m gesimshøyde. 
c) Tillatt bebygd areal for K/I1 er maksimalt % BYA = 100% av netto tomteareal. 
d) Utendørs belysning eller opplysning av området skal ikke være til sjenanse til beboere i 

nærheten eller trafikkerende på tilliggende vei. Belysning skal kun benyttes i forbindelse med 
drift av anlegget og skal slås av i tidsrom der det ikke er i drift. 

e) Overvannet fra feltet K/I1 skal gå via det kommunale va-anlegget. 
f) Området skal ha rutiner for sikring av uteområdet når det gjelder terrengarbeider, deriblant 

sikringsgjerde rundt området.  
g) Utelagring tillates i feltet K/I1. Utelagring skal av hensyn til HMS sikres på en tilfredsstillende 

måte. 
h) I grensen mellom friområdet/hensynsone reindrift til K/I1 etableres det vegetasjonsskjerm 

eller gjerde som leder reinen utenfor industriområde. 
 
 

§3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

3.1 Kjøreveg, o_KV1, o_KV2, o_KV3 og o_KV4, o_KV5, o_KV6, o_KV7, o_KV8 o_KV10, 

o_KV11, o_KV12(Kode 2011) 

a. Vegene innenfor formålet er offentlig. 

b. Maks skråningsvinkel på fylling 1:2 eller slakere.  

c. Skjæringer og fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng og vegen og skråningene skal 

gis en tiltalende form. Fylling blir tildekket slik at reinen kan passere uhindret. Kryss fra 

KV1 utbygges før området K/I1, BF1,BF2,BK2,BK3 gis byggetillatelse.  

d. Avkjørsel o_KV12 stenges og tillates ikke gjennomkjøring til Fv 17 arm etter utbygging av 

fullkanalisert kryss fra o_KV1. 

3.2 Kjøreveg, f_KV9 (Kode 2011) 

a) Vegen innenfor formålet er felles. 

b) Maks skråningsvinkel på fylling 1:2 eller slakere.  

c) Skjæringer og fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng og vegen og skråningene skal 

gis en tiltalende form. 

 

3.3 Kjøreveg, KV11 (Kode 2011) 

a) Maks skråningsvinkel på fylling 1:2 eller slakere.  

b) Skjæringer og fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng og vegen og skråningene skal 

gis en tiltalende form. 

 

3.4 Fortau, o_FO1, o_ FO 2, o_ FO 3 og o_FO4 (Kode 2012) 

a) Formålene fortau er offentlige. 

b) Det er planlagt kulvert mellom B3 og B4 boligområdet i Kommunedelplanen i fortau 

o_FO1. Kulverten må utbygges før området B4 i Kommunedelplanen tas i bruk og etter at 

området er regulert 

 



 

3.5 Annen veggrunn - tekniske anlegg, o_AVT1, o_AVT2, o_AVT3,o_AVT4, o_AVT5, 

o_AVT6,o_AVT7, o_AVT8 (Kode 2018) 

a) Vegarealene innenfor formålet er offentlige. 

 

 

 

§4 GRØNNSTRUKTUR 

 

4.1 Friområde o_F1, o_F2, o_F3, o_F4, o_F5, o_F6, o_F7 og o_F8 (Kode 3040) 

a) Områdene kan brukes til rekreasjon. 

b) Det er ikke tillat å oppføre bygninger i området med unntak av at det kan settes opp 

gapahuk i friområdene. 

 

4.2 Vegetasjonsskjerm, VE1 (Kode 3060) 

a) Det er ikke tillat å oppføre bygninger i området. 
b) Området skal være beplantet med busker etc. og det skal tas hensyn til frisiktsoner. 

 

 

§5 LANDBRUKS-, NATUR-, OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

 

5.1 LNFR - spredt boligbebyggelse, LNFR1 (Kode 5200) 

a) Landbruksområder kan benyttes til tradisjonelt jord- og skogbruk og reindrift. 

b) Det tillates oppført bygninger kun for landbruksformål.  

 

5.2 LNFR - spredt boligbebyggelse, LNFR2 (Kode 5100) 

a) Landbruksområder kan benyttes til tradisjonelt jord- og skogbruk og reindrift. 

b) Det tillates ikke oppført bygninger.  

 

 

§6 HENSYNSSONER 

 

6.1 Sikringssone – frisikt, H140_1, H140_2, H140_3 H140_4 H140_5, H140_6, H140_7, 

H140_8, H140_9, H140_10(Kode 140) 

a) Området reguleres til frisiktsone. Områdene inngår i tilliggende områder og i 

trafikkområdene. Frisikt skal tilrettelegges som vist i reguleringsplanen. I frisiktområdene 

skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer el. med en høyde over 50 cm 

over tilstøtende veg.   

 

6.2 Faresone – høyspenningsanlegg, H370_1 (Kode 370) 

a) Høyspentområde - Det tillates ikke noen form for bygningsmessig aktivitet eller øvrige 

tiltak innenfor sikringssonen til nedgravd høyspentkabel uten godkjenning fra linjeleier.  

 

6.3 Hensynssone – reindrift, H520_1 (Kode 520) 

a) Det er ikke tillatt å stenge flytteleia, ved flytting av rein, kan kjørevei o_KV1 stenges. 

b) Adkomstveien som berører hensynsone H520 etableres med fylling som er tildekket slik 

at reinen kan passere uhindret. 

 

6.4 Båndlegging etter lov om kulturminner, H730_1, H730_2, H730_3 og H730_4 (Kode 

730) 



a) Området er båndlagt etter lov om kulturminner, Kulturminneloven §§3 og 4. 

 

 

 

 

 

 

 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

a) Det skal foreligge godkjent VA-plan for reguleringsområdet før igangsettingstillatelse for 

tiltak kan gis.  

b) Nødvendige tekniske anlegg skal være bygd, godkjent og satt ut i drift før det kan gis 

brukstillatelse for bygninger som forutsettes tilknyttet anlegget. 

c) Nødvendige kjøreveger skal være ferdig anlagt før brukstillatelse for bygninger gis. 

d) Kryss fra KV1 utbygges før området BF1,BF2,BK2,BK3, K\I1 gis byggetillatelse. 

e) Kryss fra KV1 skal være full kanalisert og det er avsatt tilstrekkelig areal til eventuelt 

utvidelse av krysset. 

f) Eksisterende avkjørsel o_KV12 avvikes ved etablering av fullkanalisert kryss KV1 og 

tillates ikke gjennomkjøring til Fv 17 arm. 

g) I området BF3,BF4, BF5 gis byggetillatelse uten utbygging av kryss KV1. Det planlegges 

14 boliger i områder. 

h) Lekeplass, f_L1, f_L2, f_L3 og f_L4 skal være ferdig anlagt før brukstillatelse for 

bygninger gis. Hvis boligfeltet bygges ut i flere byggetrinn må det være anlagt minst en 

nærliggende lekeplass før brukstillatelse kan gis. 

i) Fortau skal etableres parallelt med fremdrift på utbygging av veg. 
j) Kulvert gjennomgang under FV 17 mellom B3 og B4 i Kommunedelplanen Leines må 

etableres før det gis tillatelse til utbygging av B4 i Kommunedelplanen Leines. 
k) Kabelstrekk i faresone H370_1 Skal legges i grunnen før felt BF7 bygges ut. 

 

 

* * * 


