
 

 

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for 

del av Rødområdet (Østre del)  
Bestemmelsene er gjengitt nedenfor i overensstemmelse med kommunestyrets vedtak i sak 

69/91 den 17. oktober 1991, og mindre vesentlig endring i vedtak i sak 65/07 2007, samt ny 

endring nå i 2021.   

 

1 GENERELLE FORHOLD  

1.1 Disse bestemmelser gjelder for det området som er vist med reguleringsgrensen i 

planforslag datert 18.9.1989. Ny planendring er datert xx.08.2021 i sak 21/xx i utvalget for 

plan- og byggesaker.  

 
1.2 REGULERINGSFORMÅL  

 Byggeområder  

 Offentlige Trafikkområder  

 Friområder  

 Spesialområder  

 

2 BYGGEOMRÅDER  

2.1 BOLIGER  

2.1.1 I områdene B1 til B14 skal det oppføres boligbebyggelse med tilhørende garasjer og 

anlegg.  

2.1.2 Før utbygging av et område skjer skal det foreligge en tomtedelingsplan for området. 

Planen, som skal godkjennes av bygningsrådet, skal vise:  

 bygningers plassering, etasjetall, høyde, takform  

 parkeringsplasser og garasjer  

 interne gangveger  

 områder for beplantning og eksisterende vegetasjon  

 tomtedelinger  

 avkjørselsforhold  

 

2.2 HYTTE  

2.2.1 I området avsatt for hytte skal det oppføres frittliggende fritidshus i 1 etasje.  Området 

kan bebygges før vei, vann og avløpsledning er anført frem, men bebyggelsen kreves 

tilkoblet når anlegget er ført frem til veien forbi tomten. Vann kan ikke legges inn i hytta før 

den er koplet til offentlig avløpsledning. Utformingen skal videre følge de føringer som ligger i 

kommuneplanens arealdels planbestemmelse § 5.2.4.  

 

2.2.2 Bygget kan godkjennes som helårsbolig dersom det utføres etter bestemmelsene for 

slike bygninger i plan- og bygningsloven og forskrifter. I så tilfelle faller 

reguleringsbestemmelsene for hytter bort, og bestemmelsene for boliger gjelder i stedet.  



 

 

2.3 NÆRING  

2.3.1 I området skal det oppføres bygg for næringsvirksomhet: produksjon, lager og salg.  

Mønehøyden kan være inntil 9 meter. Bygningsrådet kan avvise virksomhet som på grunn av 

støy, trafikk, lagring eller tilsvarende forhold vil være til særlig ulempe for omgivelsene.  

 

2.4 ANDRE BESTEMMELSER FOR BYGGEOMRÅDER  

2.4.1 Bebyggelsens karakter, utforming mv.  

2.4.11 I byggeområdene B1 – B7 skal bebyggelsen utformes som boligbebyggelse med inntil 

4 boligenheter i rekke eller kjede.  

 

2.4.12 I byggeområdene B8 – B14 skal bebyggelsen utformes som frittliggende eneboliger, 

tomannsboliger eller eneboliger i kjede.  

 

2.4.13 Bygningene skal ha saltak med takvinkel fra 25 til 45 grader.  

 

2.4.14 Bygningsmyndighetene skal ved behandling av byggemeldinger ha for øye at 

bebyggelsen får en god form og materialbehandling og at bygninger i samme gruppe eller 

område får en harmonisk utforming. Utvendige farger skal godkjennes av 

bygningsmyndighetene.  

 

2.4.2 Bebyggelsens høyde, plassering m.v.  

2.4.21 Boligbebyggelse kan oppføres med mønehøyde inntil 9 meter over gjennomsnittlig 

omgivende terreng. På de høyeste beliggende tomtene kan bygningsrådet fastsette lavere 

høyde og etasjetall.  

 

2.4.22 Bebyggelsen kan plasseres i byggegrense mot trafikkareal, eller lengre fra 

trafikkområdet.  

 

2.4.23 Garasjer/uthus skal være vist på situasjonsplan som følger byggemeldingen for 

hovedbygget selv om de ikke skal oppføres samtidig. Garasje/uthus skal begrenses til 1 

etasje og 50 m2 grunnflate, og de skal være tilpasset hovedbygget m.h.t. materialvalg, form 

og farge. På hyttetomta godkjennes ikke uthus/garasje. Situasjonsplanen må også vise 

plassering av avkjørsel.  

 

2.4.24 Det skal opparbeides parkeringsplasser i overensstemmelse med kommuneplanens 

arealdels planbestemmelser om parkering. Nyeste overordnede plan skal gjelde, enten det er 

kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan for Rød.  

 

2.4.3 Tillatt prosent bruksareal (%BRA)  

2.4.31 For boligområdene skal %BRA ikke være større enn 40%.  

 

2.4.32 For tomt avsatt til hytte skal %BRA ikke være større enn 20%. Og ikke større enn de 

føringer som ligger kommuneplanens arealdels planbestemmelser § 5.2.4.  



 

 

 

2.4.33 %BRA er definert i veileder om grad av utnytting og er forholdet mellom bruksareal og 

netto tomteareal.  

 

2.4.4 Ubebygde arealer  

2.4.41 Ubebygd areal skal gis en tiltalende behandling. Eksisterende vegetasjon bør søkes 

bevart.  

 

2.4.42 Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som etter bygningsrådets skjønn kan 

virke sjenerende for den offentlige ferdsel.  

 

2.4.43 Materialbruk, utforming og farge på gjerder, forstøtningsmurer, skilt, reklamebruk samt 

utvendig belysning må godkjennes av bygningsrådet.  

 

2.4.44 Tørkestativ, oljefat og søppelbeholdere skal plasseres slik at de blir til minst mulig 

sjenanse for naboer.  

 

 

3. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER  

3.1 AREALBRUK  

3.1.1 Trafikkområdene skal nyttes til kjøreveger med skjæringer og fyllinger, gang- og 

sykkelveger og busslommer.  

 

3.2 ANDRE BESTEMMELSER FOR OFF. TRAFIKKOMRÅDER  

3.2.1 Vegers stigningsforhold, terrenginngrep m.v.  

 

3.2.11 Ingen veger skal ha sterkere stigning enn 8%  

 

3.2.12 Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. 

Vegskjæringer og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende måte.  

 
 

4. FRIOMRÅDER  

4.1 AREALBRUK  

4.1.1 I friområde F1 skal etableres idrettsbane med tilhørende anlegg, parkeringsplasser og 

andre nødvendige anlegg etter godkjenning av bygningsrådet.  

 

4.1.2 Friområdene F2 og F3 skal brukes til lekeplass.  

 

4.1.3 Friområdene F4, F5, F6 og F7 skal nyttes til turveger.  

 

 

 



 

 

 

5. SPESIALOMRÅDER  

5.1 AREALBRUK  

5.1.1 Spesialområdet SP1 skal nyttes til friluftsområde.  

 

5.1.2 Det er avsatt arealer for følgende kommunaltekniske anlegg:  

 trafokiosker, 2 stk.  

 containerplasser for husholdningsavfall, 3 stk.  

 

 


