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Ås  kommune Plan nr. R-106

REGULERINGSBESTEI\1MELSER I TILKNYTNING TIL

REGULERINGSPLAN FOR FÅLESLORÅSEN

Dato:
Revidert:

01.04.03
11.04.03

Kart dato:
Kart revidert:

01.04.03

Saksbehandling i følge plan- og bygningsloven:

Forhåndsmelding: 19.08.99

Det faste utvalg for plansaker 1. gang: 29 .04.03

Offentlig ettersyn:
Det faste utvalg for plansaker 2. gang:

Vedtatt i kommunestyret:

1. Planområdet er regulert til:
- Byggeomrade for boliger

- Friomrade - turvei, lekeplass, ballplass

- Spesialomr#de - frisiktsoner
- kommunalteknisk virksomhet - trafo

- friluftsomrade

- Trafikkområde

- Fellesomr%de

- kjorevei
- gang- og sykkelvei
- annet veiareal
- fell es avkjørsel

- felles lekeareal
- felles grontomrade

2. Byggeområder for boliger

a. Innenfor omr@dene tillates oppfort frittliggende boliger (eneboliger, eneboliger med

hybelleilighet inntiU50 m2 BRA) innenfor de byggegrenser som planen viser.

b. Maks tillatt bebygd areal (BY A) er 22 % inkludert carport/garasje/uthus for

boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden, målt fra ferdig planert ten-eng,

skal ikke på noe punkt overskride 6,5 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og laveste

ferdig planert terreng skal ikke overskride 9,5 meter.

c. Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 26 % inkludert carport/garasje/uthus for

boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng,

skal ikke på noe punkt overskride 3,5 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og laveste

ferdig planert terreng skal ikke overskride 6,5 meter.

d. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader.

3. Uthus, garasje/carport

a. Uthus, garasje/carport kan oppføres som frittliggende bygning eller sammenbygd med

bolighuset.

b. Det kan tillates uthus, garasje/carport på inntil 50 m2 BY A per familieleilighet, på inntil 2.5

m2 BYA per hybelleilighet.



c. Gesimshoyden, malt fra ferdig planert terreng, skal ikke pi noe punkt overstige 3,0 meter.

Høydeforskjellen mellom mønet og ferdig planert terreng skal ikke overstige 5 meter.

d. Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader.

e. Frittliggende uthus, garasje/carport kan plasseres inntil 1,0 meter fra nabogrense, eller i

nabogrense ved sammenbygging av to nabogarasjer/uthus. Ved innkjøring til

garasje/carport vinkelrett på vei, skal avstand til tomtegrense mot vei være minst 5,0 meter.

Ved innkjøring parallelt med vei skal avstand til tomtegrense være minst 1,5 meter.

f. Plassering av uthus, garasje/carport skal være vist på situasjonsplan som følger

byggesøknaden for bolighuset, selv om bygningen ikke skal oppføres samtidig med dette.

Dersom det ikke planlegges garasje samtidig med bolighuset, skal det ved beregning av

utnyttelsesgrad avsettes minst 36 m2 BY A for eventuell senere oppføring av garasje for

hver familieleilighet, minst 18 m2 BY A for hver hybelleilighet.

g. Det skal anordnes minst 2 bilplasser for hver familieleilighet, minst en bilplass for hver

hybelleilighet, enten som apne plasser, eller i garasje/carport.

4. Tomtestørrelser, utearealer

a. Minimum tomtestørrelser for eneboliger og eneboliger med hybelleiligheter er 700 m2. For

tomter med tomannsboliger minst 1100 m2.

b. Egnet uteareal for frittliggende boliger skal være minst 300 m2 for enebolig, minst 100 m2

for hybelleilighet og minst 200 m2 for leiligheter i tomannsbolig. Nødvendig trafikkareal

på eiendommen og areal brattere enn 1 : 3 regnes ikke med i egnet uteareal. Jfr også plan-

og bygningslovens§ 69 nr 3 med vedtekt for As kommune.

c. Uteareal for boliger som ligger mot E-18 skal skjennes mot støy som overstiger 55-60

db(A) ekvivalent støynivå for trafikkstøy, jfr rundskriv T-879 fra Miljøverndepartementet.

Endelig utforming av støyskjenningstiltak vises i forbindelse rn.ed byggemelding.

5. Friområde
I friområdene tillates anlegg som naturlig regnes til omrdenes bruk, som benker,

lekeapparater, sandlekeplasser og ballslette.

6. Spesialomrade - frisiktsone, friluftsomride

Innenfor fiisiktsonene tillates ikke sikthindrende vegetasjon eller innretning over 0,5 m

høyde. Det tillates ikke :fradeling av eiendom eller oppføring av nybebyggelse i

friluftsområdet, S 1 og S2.

7. Fellesomrde - felles avkjørsel

a. Felles avkjorsel 2 er felles for eiendommene gnr/bnr 107/68-30A, gnr/bnr 107/69-30A,

gnr/bnr 107/70-31A, gnr/bnr 107/71-31B og og gnr/bnr 107/83-37B.

b. Felles avkjørsel 3 er felles for eiendommene gm/bnr 107/92-42A, gnr/bnr 107/98-46A og

gnr/bnr 107/99-46B.

c. Felles avkjørsel 4 er felles for eiendommene gnr/bm 1071110-52A, gnr/bm 107/ll l-52B,

gnr/bnr 107/112-53A og gm/bnr 107/113-53B.

d. Felles avkjorsel 5 er felles for eiendommene gnr/bnr 107/106-50A, gnr/bnr 107/107-50B,

gnr/bnr 107/108-51A 0g gnr/bnr 107/109-51B.

e. Felles avkjørsel 6 er felles for eiendommene gnr/bnr 107/104-49A, gnr/bnr 107/105-49B,

gnr/bnr 107/120-56A og gm/bnr 107/121-56B.

f. Felles avkjørsel 7 er felles for eiendommene gnr/bm 107/97-45B, gnr/bnr 107/118-44A og

gnr/bnr 107/119-443.


