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17.2 For tett bebyggelse skal parkering for bil planlegges samlet og fortrinnsvis løses 
i fellesanlegg. 
 
17.3 Ved områdeutbygging skal avfallskonteiner(e) fortrinnsvis være nedgravd. 
 

 

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALFORMÅL 

Bestemmelser og retningslinjer nedenfor utdyper hvilke funksjoner som tillates 
innenfor de ulike arealformålene vist på kommuneplanens arealplankart. 

§ 18. Bestemmelser for boligbebyggelse  
Bestemmelsene gjelder for uregulerte byggeområder som er vist på 
kommuneplanens arealkart, samt for reguleringsplaner for byggeområder som er 
opplistet under § 1.1. 
 
18.1 Utnyttelsesgrad og høyder 

 Innenfor områdene tillates oppført åpen småhusbebyggelse (eneboliger, 
enebolig med sekundærleilighet inntil 70 m2 eller tomannsboliger). Annen 
boligbebyggelse tillates bare med hjemmel i godkjent reguleringsplan. 

 Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 25 % inkludert carport/garasje/uthus for 
boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden inntil 8 meter og 
mønehøyde inntil 9 meter. For pulttak er øvre gesimshøyde det samme som 
mønehøyde. Høydene måles i forhold til ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

 Maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) er 30 % inkludert carport/garasje/uthus for 
boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden inntil 4 meter og 
mønehøyde inntil 6 meter. For pulttak er øvre gesimshøyde det samme som 
mønehøyde. Høydene måles i forhold til ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

 
18.2 Parkering 

 Carport/garasje/uthus kan oppføres som frittliggende bygning eller 
sammenbygd med bolighuset. Tillatt gesimshøyde inntil 3,5 meter og 
mønehøyde inntil 5 meter. For pulttak er øvre gesimshøyde det samme som 
mønehøyde. Høydene måles i forhold til ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Det tillates ikke ark/takoppløft på 
carport/garasje/uthus. 

 Maksimal tillatt størrelse på carport/garasje/uthus er 50 m2 BYA per boenhet 
og 25 m2 BYA per sekundærleilighet. 

 Frittliggende carport/garasje/uthus skal plasseres minst 1 meter fra 
nabogrense, eller i nabogrense ved sammenbygging av to 
nabogarasjer/uthus. Ved innkjøring til carport/garasje vinkelrett på vei, skal 
avstand fra garasje til tomtegrense mot vei være minst 5 meter. Ved innkjøring 
parallelt med vei skal avstand til tomtegrense mot vei være minst 1,5 meter. 


