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REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 18 BNR. 7 - BRANDSØY - 

FLORA KOMMUNE 

REGULERINGSBESTEMMELSER 

 

§1. Generelt 

A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. 

B. Arealene innenfor planens begrensningslinjer er regulert til følgende formål: 

1. Bebyggelse og anlegg (PBL§12-5, nr. 1) 

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse BF 

Næring       NG 

Renovasjonsanlegg      RA  

Energianlegg      EA 

Lekeplass, felles privat     f_L 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5, nr.2)  

  Veg, offentlig      o_V 

  Veg, felles      f_V 

4. Hensynssoner (PBL§12-6) 

Frisiktsone ved veg 

Automatisk fredet kulturminne 

C. Disse reguleringsbestemmelsene kommer i tillegg til plan- og bygningsloven og 

bygningsvedtektene for Flora kommune. Det er ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold 

som strider mot bestemmelsene. 

 §2. Fellesbestemmelser 

A. Innenfor byggeområdet kan det oppføres trafokiosker, pumpestasjoner eller andre tekniske 

innretninger hvor dette er nødvendig. Frittstående bygg skal tilpasses stedets bebyggelse med 

hensyn til form og farge. Slike innretninger skal godkjennes av kommunen. 

B. Felles lekeplass skal være felles for hele planområdet. Opparbeidelse av lekeplasser skal skje i 

samsvar med forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr fra Barne- og familiedepartementet. Området 

skal sikres forsvarlig mot skråning mot syd. 
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Hjemmel for felles lekeplass, f_L skal knyttes opp til eiendommene innenfor feltet BF. Eierskapet 

tinglyses på eiendommene. 

C. Støynivået skal tilfredsstille grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy T-

1442. Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden 55 dB på uteplass og utenfor rom med 

støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke overstige L5AF 

70 dB. 

D. Dersom det viser seg at tiltak innenfor planen kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, 

tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne  eller 

fremkalle fare for at dette kan skje, må arbeidene straks stanses og kulturminneforvaltningen varsles 

umiddelbart. Ansvaret påhviler tiltakshaver og/eller ansvarshavende leder på stedet.  

§3. Rekkefølgebestemmelser 

Arkeologisk utgraving 

Det skal gjennomføres arkeologisk utgraving av to automatisk fredete kulturminner før utbygging kan 

påbegynnes. Plassering er vist på plankart. 

Oppgradering av kommunaltekniske anlegg 

Kommunalteknisk anlegg (vann, avløp) skal bygges ut frem til feltet, og det kan ikke gis brukstillatelse 

før tilkobling er på plass. 

Opparbeidelse av lekeareal. 

Lekeplass f_L skal være ferdig opparbeidet før 2/3 av feltet er utbygd. Kommunen kan gi tillatelse til 

senere ferdigstillelse hvis det stilles nødvendig garanti eller annen sikkerhet godkjent av kommunen 

før opparbeidelsen. 

§4. Bebyggelse og anlegg 

§4.1 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse BF 

A. Innenfor områdene tillates oppført ene- og tomannsboliger med tilhørende bygninger. Innenfor 

tomt T5 og T9 kan det oppføres firemannsbolig. 

For områdene gjelder en BYA på 40 %. Gesimshøyde skal ikke overstige 7 m for bygninger med møne, 

og mønehøyde ikke over 9 m, regnet fra gjennomsnittlig planert terreng. Gesimshøyde for arker og 

takoppløft skal ikke måles til toppen av ark eller takoppløft. For bygninger uten møne regnes 

maksimal gesimshøyde 9 m.  

B. Før søknad om byggetillatelse kan behandles, skal det foreligge situasjonsplan. Den skal vise 

adkomst, evt. tomtedeling, evt. forstøtningsmurer, garasjeplassering, parkering på terreng med mer. 

Parkeringsplasser skal opparbeides på egen grunn, og plassering av garasjer skal vises selv om disse 

ikke omsøkes og skal oppføres samtidig med øvrig bebyggelse. 

Det skal utarbeides profiler for hver enkelt tomt som viser terrenginngrep, og tiltakenes 

høydeplassering. 
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Garasjer/carporter inntil 50 m² BTA/BRA kan plasseres inntil 2 m fra regulert vegformål dersom de 

står parallelt med vegen, og 5 m fra regulert vegformål dersom de står vinkelrett på vegen. 

Garasjer/carporter inntil 50 m² BTA/BRA kan plasseres inntil 1 m fra nabogrense. Alternativt kan 

garasje/carportanlegg sammenbygges med tilsvarende anlegg på nabotomt. 

C. For enebolig og tomannsbolig skal det være 2 parkeringsplasser pr. boenhet. For enebolig med 

sokkelleilighet skal det være 3 parkeringsplasser. For firemannsbolig skal det være 1,5 

parkeringsplasser pr. boenhet.   

§4.2 Næring NG 

A. Innenfor området er det tillatt oppført næringsbygg med maksimalt BYA 390 m², med 

bruksområdene kontor/lager/verksted. Gesimshøyde og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 

8 og 12 m målt fra gjennomsnittlig planert terreng. I tillegg tillates det oppsatt trafokiosk. 

B. Før søknad om byggetillatelse kan behandles skal det foreligge situasjonsplan. Den skal vise 

adkomst, evt. tomtedeling, evt. forstøtningsmurer, parkering på terreng med mer. 

Det skal utarbeides profiler for området, som viser terrenginngrep, og tiltakets høydeplassering. Det 

tillates at terrenget senkes og planeres på en flate. 

§4.3 Renovasjonsanlegg RA 

I området opprettes felles avfallshåndtering for boenheter innenfor BF. I området kan det oppsettes 

bosshus og postkassestativ. Det skal utarbeides profiler for området, som viser terrenginngrep, og 

tiltakets høydeplassering. Det tillates at terrenget senkes og planeres på en flate. 

 §4.4 Lekeplass, felles privat f_L 

Felles lekeplass skal være felles for planområdet BF. Opparbeidelse av lekeplasser skal skje i samsvar 

med forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr fra Barne- og familiedepartementet og etter 

utomhusplan godkjent av kommunen. Planen skal vise overflatebehandling, utstyr og beplantning. 

§5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§5.1 Veg, offentlig o_V 

Innenfor regulert veggrunn tillates ikke andre innretninger/anlegg oppført enn de som er nødvendige 

for veganleggenes drift og vedlikehold. Vegskjæringer og fyllinger skal beplantes eller behandles på 

en tiltalende måte. 

§5.2 Veg, felles f_V1  og f_V2 

Innenfor regulert veggrunn tillates ikke andre innretninger/anlegg oppført enn de som er nødvendige 

for veganleggenes drift og vedlikehold. Vegskjæringer og fyllinger skal beplantes eller behandles på 

en tiltalende måte. Vegen skal fungere som en felles veg, der drift og vedlikehold utføres av alle som 

har tomt tilknyttet, og adkomst via, vegen. Vegen opparbeides ikke i kommunal standard. 

De private vegene f_V1 og f_V2 er åpen for allmenn ferdsel. 

§6. Hensynssoner  
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Innenfor frisiktsonene skal det være fri sikt på minimum 0,5 m over tilgrensende vegers nivå. Busker, 

trær, gjerde eller andre konstruksjoner som kan hindre sikten, er ikke tillatt. Høystammede trær, 

trafikkskilt og lysmaster kan plasseres i frisiktsonen, dersom de ikke hindrer fri sikt. Parkeringsplasser 

kan ikke etableres i frisiktsonene. 

Kommunen kan kreve at sikthindrende vegetasjon og gjenstander blir fjernet. 


