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5. Utomhusplan 
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det for utbyggingsområdet samlet eller for 

hver enkelt eiendom sendes inn utomhusplan i målestokk 1:200 (herunder takplan i 

målestokk 1:100). Utomhusplanen skal vise både eksisterende og fremtidig planert terreng 

for eiendommen og terrengtilpasning til naboeiendommene, opparbeiding av utearealer 

herunder trær og vegetasjon, stigningsforhold, håndtering av renovasjon, parkeringsareal for 

bil og sykkel, og håndtering av overvann.  

For bratte tomter eller tomter med terrengtilpasning skal det også vises snitt i terreng. 

Terrengbehandling og annen opparbeiding i samsvar med godkjent utomhusplan skal være 

utført før midlertidig brukstillatelse gis. Unntak fra bestemmelsen kan gis dersom bygning 

tas i bruk vinterstid. 

For tiltak som ikke endrer utomhusarealet kan kommunen forenkle kravet til 

dokumentasjon. 

6. Krav om detaljregulering 
Tiltak med 4 eller flere nye boenheter kan bare oppføres på grunnlag av godkjent 

detaljreguleringsplan. 

7. Grad av utnytting og høyde 

7.1 Grad av utnytting  
Innenfor områdene tillates oppført frittliggende småhusbebyggelse. Med frittliggende 

småhusbebyggelse menes: 

 enebolig 

 enebolig med sekundærleilighet inntil 70 m2  

 tomannsbolig.  

Grad at utnytting beregnes som prosent bebygd areal av tomteareal (%-BYA). 

Alle høyder skal måles ut fra eksisterende terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 

7.2 Høyder 
Tillatt BYA er 22 % innenfor følgende høyder: 

Taktype Gesims inntil (i meter) Møne inntil (i meter) 

Saltak 6,50  8,50 

Pulttak 7,50 (høyest), 6,50 (lavest) - 

Flatt  7,00 - 
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Tillatt BYA er 26 % innenfor følgende høyder: 

Taktype Gesims inntil (i meter) Møne inntil (i meter) 

Saltak 3,50 6,00 

Pulttak 4,50 (høyest), 3,50 (lavest)  - 

Flatt  3,50 - 

 

Med flatt tak menes tak med mindre enn 6 grader takvinkel. 

7.3  Bestemmelser til felt 1-3 
Maksimal gesimshøyde for bebyggelse med flate tak (bolig, garasje, carport og uthus) er 3,50 

meter.  

Tillatt utnyttelse er 26 % BYA. 

7.4 Bestemmelser til felt 4-13 
Tillatt BYA er 22 % innenfor følgende høyder: 

Taktype Gesims inntil (i meter) Møne inntil (i meter) 

Saltak 6,00  7,50 

Pulttak 6,50 (høyest), 6,00 (lavest) - 

Flatt  6,00 - 

 

7.5 Garasje, carport og uthus 
Garasje, carport og uthus kan oppføres som frittliggende bygning i en etasje eller 

sammenbygd med boligen. Tillatt gesimshøyde for frittliggende bygning er inntil 3,50 meter 

og mønehøyde inntil 5,00 meter. Det tillates ikke ark eller takoppløft på garasje, carport eller 

uthus.  

Samlet maksimal tillat størrelse på frittliggende carport, garasje og uthus er 50 m2 BYA per 

boenhet og 25 m2 BYA per sekundærleilighet.  

Frittliggende carport, garasje og uthus skal plasseres minst 1 meter fra nabogrense, eller i 

nabogrense ved sammenbygging av to garasjer, carporter eller uthus. Ved innkjøring til 

carport eller garasje vinkelrett på vei, skal avstand fra garasje eller carport til tomtegrense 

mot vei være minst 5 meter. Ved innkjøring parallelt med vei skal avstand til tomtegrense 

mot vei være minst 1,5 meter.  

Plassering av carport, garasje, uthus eller parkeringsareal på terreng skal være vist på 

situasjonsplan som følger søknad om tillatelse til tiltak. 


