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Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER 
Detaljregulering for Lindehei.  

Vennesla kommune   
Planid; 1997009 
Dato: 23.08.2022 

 
 
 
Pkt. 1;  GENERELT 
 
Det regulerte området er vist på plankartet med reguleringsgrense og byggegrenser, der 
det ikke er vist byggegrenser følger disse formålsgrensene.  
 
Planområdet er inndelt i reguleringsområder med følgende formål, jfr. PBL § 12-5: 
 
BEBYGGELSE OG ANLEGG; (PBL § 12-5, nr. 1) 
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BFS1 – BFS3 
- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BKS1 – BKS5 
- Garasjeanlegg for boligbebyggelse, BG 
- Energianlegg; BE 
- Renovasjonsanlegg, BRE 
- Lekeplass, f_LEK1 – f_LEK2 
 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR; (PBL § 12-5, nr. 2) 
- Kjøreveg, SKV1 – SKV2 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg, SVT 
 
GRØNNSTRUKTUR; (PBL § 12-5, nr. 3) 
- Naturområde – grønnstruktur, GN 
- Turdrag, GT 
 
HENSYNSSONER; (PBL § 12-6) 
- Ras- og skredfare, H310 
- Høyspenningsanlegg, H370 
 
 
 
Pkt. 2;  REKKEFØLGEKRAV 

 
Før rammetillatelse skal det foreligge; 

- Godkjente tekniske planer for ras- og skredsikring, vei, vann, slokkevann, overvann og 
avløp.  

- Utomhusplan som blant annet skal vise utforming og opparbeidelse av 
uteoppholdsarealer, beplantning, møblering, lekeutstyr, terrengbearbeidelse, belegg, 
murer, høyder og stigningsforhold. Utomhusplan skal være i henhold til 
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kommuneplanens arealdel (vedtatt 25.04.2019) § 2.7 "retningslinjer for temaplaner i 
forbindelse med regulering. 
  

 Før igangsettingstillatelse skal; 
- Kapasitet på brannvann være ivaretatt. 
- Ras- og skredsikring skal være gjennomført i hht. teknisk plan.  

 
Før brukstillatelse skal; 

- f_LEK1 være ferdig opparbeidet og f_LEK 2 skal være oppgradert, i samsvar med 
utomhusplan og sikret med gjerde mot naturområde, GN. 

- Øvrige tiltak beskrevet i tekniske planer skal være utført og godkjent.  
- Sti / turdrag GT skal være ferdig opparbeidet.   

 
 
 
Pkt. 3;  BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
3.1 Generelt for byggeområdene 
 
3.1.1 Utnyttelsesgrad; 

I område for frittliggende småhusbebyggelse, BFS1-BFS3, tillates maks BYA = 35 %.  
 I område for konsentrert småhusbebyggelse, BKS1-BKS5, tillates maks BYA = 40 %. 
 I område for garasjeanlegg, BG, tillates maks BYA = 100 %.  
 
3.1.2 Forstøtningsmurer;  

Forstøtningsmurer skal ikke ha høyde på over 2,0 meter. Det kan bygges flere, men 
det må da være en horisontal avstand mellom murene på minst 2,0 meter. Terrenget 
mellom murene kan være skrånende. Fyllinger skal jordkles.  

 Forstøtningsmurer på inntil 2 meter kan plasseres i nabogrenser og minimum 1 meter 
fra formålsgrense mellom byggeområde og annen veigrunn.   

 
3.1.3 Utforming av tomt; Ved byggesøknad skal det leveres situasjonsplan og snitt-

tegninger som viser utforming av tomta.  
  
  
3.2 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BFS1 – BFS3  
 
3.2.1   På den enkelte tomt kan det oppføres en enebolig med hybel/utleiedel. 
  Hybelen/utleiedelen skal ikke være en selvstendig boenhet. 
   
3.2.2 Høyder;  

Høydene vist på plankartet er maks kotehøyde for H01 (gulv første hovedetasje). 
 Boliger med saltak; Gesimshøyden skal ikke overstige 6,5 meter og mønehøyden skal 
ikke overstige 8,0 meter, over maks H01. Kvist tillates.  

 Boliger med pulttak/flatt tak; Maksimal takhøyde, gesimshøyde er 6,5 meter, over 
maks H01.  

 Enkelte boliger/tomter kan i tillegg bygges med underetasje for å ta opp høydeforskjell 
på tomta, disse er merket «U.etg» på plankartet.   
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3.2.3 Det er krav om minimum 200 m2 uteoppholdsareal pr. tomt, dette skal vises på 
situasjonsplanen og skal ikke være brattere enn 1:3.  
 

3.2.4 Det skal tilrettelegges med 2 parkeringsplasser pr. tomt, og en ekstra dersom det 
bygges med hybel/utleiedel.  

 
3.2.5  Garasjer; På den enkelte tomt kan det oppføres en frittliggende garasje med maksimalt 

BYA på 50 m2.   
Ved saltak er maks. møne- og gesimshøyde på 5,0 og 3,0 meter. Og ved pulttak/flatt 
tak er maks. gesimshøyde 3,5 meter. 
 Garasjer skal tilpasses hovedhuset med tanke på utforming og takform.   

 
  
3.3 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse, BKS1 – BKS5  
 
3.3.1   På den enkelte tomt kan det oppføres konsentrert bebyggelse i form av rekkehus, 

tomannsboliger, flermannsboliger.  
På områdene BKS1, BKS2 og BKS 4 kan det oppføres maksimalt 3 boenheter pr. 
område.  
På området BKS3 kan det oppføres maksimalt 6 boenheter.  

  På området BKS5 kan det oppføres maksimalt 8 boenheter. 
 
3.3.2 Høyder;  
 Høydene vist på plankartet er maks kotehøyde for H01 (gulv første hovedetasje). 

 Boliger med saltak; Gesimshøyden skal ikke overstige 6,5 meter og mønehøyden skal 
ikke overstige 8,0 meter, over maks H01. Kvist tillates.  

 Boliger med pulttak/flatt tak; Maksimal takhøyde, gesimshøyde er 6,5 meter, over 
maks H01.  

 Boligene/tomtene kan i tillegg bygges med underetasje for å ta opp høydeforskjell på 
tomtene, er merket «U.etg» på plankartet. 

 
3.3.3 Det er krav om minimum 50 m2 uteoppholdsareal pr. boenhet.  

 
3.3.4 Det skal tilrettelegges med 2 parkeringsplasser pr. boenhet. Parkeringsplassene kan 

være i garasje / carport.  
 
3.3.5  Det kan oppføres fellesanlegg med garasjer/carporter, maksimalt BYA = 25 m2 pr. 

boenhet. Ved saltak er maks. møne- og gesimshøyde på 4,5 meter og 3,0 meter. Ved 
pulttak/flatt tak er maks. gesimshøyde 3,5 meter.   

 
 

3.4  Garasjeanlegg, BG 
Innenfor området kan oppføres felles garasjebygg for boligene i område BKS5.  

 Bebyggelsen kan oppføres med maks. møne- og gesimshøyde på 4,5 meter og 3,0 meter. 
 
 
3.5  Energianlegg, BE 

Området kan tilrettelegges med trafo / energianlegg for bebyggelsen i området.  
 
 



 

Side 4 av 4 

 

3.6  Renovasjonsanlegg, BRE 
Området kan tilrettelegges med dunker for renovasjon, primært fra områdene BKS2 og 
BKS3.  

 
  
3.7  Lekeplass, f_LEK1 – f_LEK2 

Lekeplassene er fellesarealer for felles opphold og lek. 
Lekearealene skal være universelt utformet og opparbeides med minimum  
bord / benker og 3 lekeapparater. Nødvendig inngjerding skal foretas.  

 
 
 

Pkt. 4;  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
 
4.1 Kjøreveg, SKV1 - SKV2 
 Vegene i planen er delt inn i offentlig veg, o_SKV1 og felles veg, f_SKV2. 

Vegene kan opparbeides som vist på plankartet. Nødvendige fyllinger/skjæringer kan 
anlegges på tilstøtende arealer. Fyllingsskråninger skal jordkles.  
 

4.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg, SVT 
I områder for annen veigrunn inngår skjærings- og fyllingsskråninger, rekkverk, grøfter, 
murer, snø opplag, frisiktsoner og lignende. 

 
 
 
Pkt. 5; GRØNNSTRUKTUR 
 
5.1 Naturområde – grønnstruktur, GN 
 Skal bevares som naturlige grøntområder, for allmenn bruk der dette er naturlig.  
 
5.2 Turdrag, GT 

Kan tilrettelegges / opparbeides som gangsti. Er relativt bratt, så det vil måtte anlegges 
trapp i deler av stien.  

 
 
 
Pkt.6; HENSYNSSONER 
 
6.1; Ras- og skredfare 
Ingen tiltak innenfor hensynssone kan igangsettes før tillatelse foreligger. Det vil ikke bli gitt 
nye byggetillatelser innenfor området, før tiltak er vurdert, prosjektert og utført av foretak 
med kvalifisert kompetanse. Eventuell sikring av tiltak innenfor området må utføres i samråd 
med geologisk prosjektering og godkjennelse.  
 
6.2; Høyspenningsanlegg 
Innenfor dette området kan det ikke oppføres bygg.  
Det må innhentes tillatelse fra netteier før eventuelle tiltak i området kan igangsettes. 
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