
Reguleringsbestemmelser for detaljregulering for Gnr. 11 Bnr. 1 –

Rønninga, Grunnevann\Lyngodden. 

§ 1

Generelt 

Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. 

Planen omfatter : 

Boligtomter 

Trafikkområder 

Friluftområder 

§ 2

Felles bestemmelser 

Kopi av tillatelser for bruksrett av privat vei skal vedlegges ved byggesøknad. 

Veg til hver enkelt eiendom må være ferdig anlagt før områdene tas i bruk. 

Vegskjæringer og -fyllinger skal jordkles. 

Byggegrense mot vann er 60 meter. 

§ 3

Byggeområde - bolig 

I området kan det oppføres eneboliger på inntil 2 etasjer pluss loft eller 

kjelleretasje der terrenget ligger til rette for det. Det er tillatt å bygge 

hybelleilighet i underetasje.  

Ny bebyggelse i området skal tilpasses bebyggelsen i strøket for øvrig mht. 

materialbruk og farge. Utvendige farger skal tilpasses omkringliggende 

bebyggelse og landskap. 

Bygningene skal ha saltak med vinkel mellom 22 og 35 grader. Ved eksponert 

beliggenhet, skal møneretningen følge terrenget. 
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Max. Høyde tillatt er 7,5 m til møne fra gjennomsnittlig terrenghøyde målt rundt 

huset. Grunnmurshøyde avgjøres i hvert enkelt tilfelle og behandles ved 

byggsøknaden. 

Tillatt BYA 15%.    Endres til BYA 25% eller maksimalt 450 BYA

Det skal opparbeides minimum 3 biloppstillingsplasser pr. enebolig. Dersom det 

gis tillatelse til hybelleilighet, skal det avsettes min 1 biloppstillingsplass til 

hybelleiligheten. 

Garasje skal bare oppføres i 1. etasje med grunnflate ikke over 50 m 2> og skal 

være tilpasset bolighuset mht. materialvalg, form og farge. 

Plassering av garasjer og boder skal være vist på situasjonsplanen som følger 

byggesøknaden for bolighuset, selv om det ikke skal oppføres samtidig som 

dette.  

Bygg skal bygges med radonsperre. 

§ 4

Trafikkområder 

Reguleringsplanen viser kjøreveier med regulert bredde. 

§ 5

Spesialområder 

Sammen med byggesøknad skal det foreligge plan for vann og avløpsanlegg som 

skal godkjennes av kommunen.  

§ 6

Område for Jordbruk og skogbruk 

Områder der det drives tradisjonell jord- og skogbruksdrift. 

§ 7

Rekkefølgebestemmelser. 

Det må innbetales 50.000 kr. pr boenhet i anleggsbidrag til g/s-veg i 

Eikelandsdalen før brukstillatelse til ny bygg. 

Tekniske planer skal være godkjent av kommunen og brannvannskapasitet være 

avklart med KBR, før igangsettingstillatelse gis. 
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