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§1  GENERELT 

 

1.1  Detaljregulering for gang og sykkelvei Leland-Enghei omfatter gbnr 58/ m.fl. 

 

1.2  Området er regulert til følgende formål (kart- og planforskriften av 01.07.2009): 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

- Kjøreveg 

- Gang og sykkelvei 

- Annen veggrunn - tekniske anlegg 

- Kollektivholdeplass 

Landbruks, natur- og frilufts formål samt reindrift 

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

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

Hensynssoner 

- Sikringssone – frisikt 

 

 

1.3  Ved planlegging og etablering av nytt anlegg skal det legges vekt på universell utforming.  

 
 

§2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

2.1 Kjøreveg 

a. Vegene innenfor formålet er offentlig. 

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

 

 

2.2 Gang og sykkelvei 

a. Formålene gang og sykkelvei er offentlige. 

b. Maks skråningsvinkel på fylling 1:2 eller slakkere 

c. Skjæringer og fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng og skal gis en tiltalende form.  

 

2.3 Annen veggrunn - tekniske anlegg 

a. Formålet er offentlige. 

 

2.4  Kollektivholdeplass 

a.  Formålet er offentlig. 

 

 



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

 

3.1 LNFR - spredt boligbebyggelse 

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

b. Det tillates oppført bygninger kun for landbruksformål.  

 

 

 

§4 HENSYNSSONER 

 

4.1 Sikringssone 

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.   

 

 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 

1. Før igangsettingstillatelse kan gis, skal det foreligge rapport fra geoteknisk 

undersøkelser. Av rapporten skal det fremgå om det er behov for geoteknisk oppfølging 

av spesielle arbeider i byggeperioden. 

2. Før igangsetting må det avklares med kommunen om legging av kabler og rør i grunnen 

3. I anleggsperioden skal det foreligge plan som redegjør for beskyttelse av omgivelsene 

mot støy, støv og andre ulemper. Planen skal også omfatte trafikkavvikling langs 

hovedveien og tilstøtende eiendommer. 

4. Plassering av midlertidig anleggs-, rigg- og deponiområde skal godkjennes i riggplan før 

igangsettings tillatelse kan gis. Området skal etter avsluttet anlegg ryddes, istandsettes 

og tilbakeføres til angitt formål. 

 

* * * 


