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§1.

Avgrensning
De regulerteområdeneer angitt medreguleringsgrense
på plankart merketmed
PlanID 16122016002
. Datert 15.05.17, rev. A: 14.02.18.
Innenfor planområdet skal de enkelte områder utnyttes i samsvar med
angivelsepå planenog dissebestemmelser.

§2.

Området regulerestil følgendef ormål :
a) Bebyggelseog anlegg(Pbl. § 12-5 nr.1:
(1112) Boligbebyggelse– konsentrertsmåhusbebyggelse
(1550) Renovasjonsanlegg
(1610) Lekeplass
b) Samferdselsanlegg
og tekniskinfrastruktur(Pbl. § 12-5 nr.2):
(2011) Kj ørevei
(2012) Fortau
(2015) Gang- og sykkelvei
(2019) Annenvei grunn- grøntareal
(2080) Parkering
c) Grønnstruktur(Pbl. § 12-5 nr. 3):
(3001) Grønnstruktur- friområde

§ 3.

Området regulerestil følgendehensynssone
r:
Hensynssoner
(Pbl. § 12-6)
a) Særligkrav til infrastruktur– VA -ledningflyttet (H-400)
b) Frisikt (H-140)
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§ 4.

Fellesbestemmelser
a) Kulturminner; Dersom det under anleggsarbeidtreffes på automatisk
fredede kulturminner, eksempelvisi form av helleristninger,brent leire,
keramikk, flint, groper med trekull og / eller brent stein aller andre spor
som indikerer eldre tids aktivitet i området, skal arbeidet øyeblikkelig
stansesog Fylkeskonservatoren
varsles,jf. Lov om kulturminner av 9.juni
1978,nr. 50 § 8.
b) Dersomdet oppdagesforekomsterav fremmedearter innenfor planarbeidet
skal disse samles opp og leveres til godkjent mottak. Det skal under
gravearbeidersikresat fremmedearterikke spres.
c) Støy: Framtidig arealbrukmå ikke føre til miljøbelastningsom overstiger
grenseverdiene
som fremgår av Miljøverndepartementets
retningslinjerfor
støy i arealplanleggingenT-1442 (2012), eller de til enhver tid gjeldende
grenseverdier.For anleggsperiodenskal T1442/12 kapittel 4 og T-1520
kapittel 6 overholdes.
d) Overvann: Overvann skal håndtereslokalt ved infiltrasjon i grunnen.
Påslipp på overvannsledningene
tillates ikke. Dette kravet gjelder også i
anleggsperioden.
e) Universell utforming av boliger, adkomsttil hus, lekeplassog uteområder,
samtparkeringskal utformesihht. Plan- og bygningsloven.
f) Bebyggelsenskal utformesslik at bygningsmassen
fremstårsom helhetlig
med felles trekk i volum og eksteriør.
g) Bebyggelsensutvendigefargerog materialbrukskal tilpasses
omkringliggendebebyggelseog miljø.
h) Boligområdetskal gis skjermingmot ut- og innsyn i form av vegetasjon
.

§5.

Område for Bebyggelseog anlegg (Pbl. § 12-5 nr.1):
5-1. Område f or konsentrert småhusbebyggelse
.
a) Felt B1 og B2 reguleres til område for boligbebyggelse. Med
boligbebyggelsemenes konsentrert småhusbebyggelse
, her i to etasjer
hvorav én er sokkeletasje
. Det tillates inntil 8 boenhetertil sammenfor felt
B1 og B2.
b) Felt B3 regulerestil boligbebyggelsei én etasje. Det till ates inntil to
eneboliger.
c) Minimum antall boliger i felt B1 skal værefire. Minimum antall boliger i
felt B2 skal være fire. Minimum antall nye boliger i felt B3 skal væreto.
d) Gesimshø
yde for bolighus felt B1: Maksimalt 5 m. målt etter
gjennomsnittligterrenghøydeforan husmot sør.
Mønehøyde for bolighus felt B1: 9 m. målt etter gjennomsnittlig
terrenghøydeforan hus mot sør.
Møneretningfor alle hus i felt B1 skal væretilnærmetnord-sør.
Takvinkel skal væremellom 25 og 30 grader.
e) Gesimshøyde for bolighus felt B2: Maksimalt 5 m. målt etter
gjennomsnittligterrenghøydeforan husmot sør.
Mønehøyde for bolighus felt B2: 9 m. målt etter gjennomsnittlig
terrenghøydeforan hus mot sør.
Møneretningfor alle hus i felt B2 skal væretilnærmetnord-sør.
Takvinkel skal væremellom 25 og 30 grader.

1612 Reguleringsplan Tunbakken Støllia

2

f) Maksimal høyde for bolighus felt B3: 2,0 m. over terreng i nordre
nabogrense.Garasje/carport i felt B3 skal ikke rage høyereenn boliger i
sammefelt.
Møneretningfor husi felt B3 skal væretilnærmetøst-vest.
Takform: Flatt tak, pulttak eller saltakmedtakvinkel maks15 grader.
g) Bebyggelsenskal utformesslik at bygningsmassen
fremstårsom helhetlig
med felles trekk i volum og eksteriør.
h) Bygninger skal tilpasses terrenget. Bebyggelse med sokkeletasje skal
dokumenteresmedterrengsnitt.
i) Bebyggelsens utvendige farger og materialbruk skal tilpasses
omkringliggendebebyggelseog miljø.
j) Det skal anlegges2 biloppstillingsplass
er pr. boenhetved egenbolig.
Biloppstillingsplassenskal for minst 1 bil anleggessomgarasjeeller
carport.Samletbruksareal(BRA) eller bebygdareal(BYA) skal ikke være
over 50 m2 for garasje/carport.Garasjen/carportenskal væreenetasjes
uten ark/takopplett.Gesimshøydefor garasje/carport i felt B1 og B2 med
pulttak/ flatt tak: 3,5 m. på høyesteside.
k) Det skal tilretteleggesfor ladningav el-bil og el-sykkel i carport/garasje.
l) Bebyggelsen må utformes slik at yttervegger og vinduer skal ha
støydempingsom tilsvarer støybelastningenihht. nye måleverdier.
m) Privat uteplassskal ligge på bakkeplaninntil husene,sør eller vestvendt.
n) Det reguleresinn byggegrense
r langskjøreveieri alle felt.
o) Det tillates etableringav snuplassinntil gang- og sykkelvei Stølan, sør i
felt B1.
5-2. Område regulerestil renovasjonsanlegg
a) Felt R1 reguleres til renovasjonsanlegg,og skal benyttes til felles
avfallshåndteringfor heleområdet.
b) Anlegg for avfallshåndteringskal skjermes.
5-3. Område regulerestil lekeplass/felles uteoppholdsareal
a) Felt LP1 regulerestil områdefor lekeplassog felles uteoppholdsareal
(sosikode1610)
b) Felt LP2 regulerestil områdefor nærlekeplass
for småbarn.
c) Lekeplassområder
skal fortrinnsvisværefor beboerei områdetog deres
besøkende.
d) Drift og vedlikehold skal utføresav beboerei fellesskap.
e) Lekeplassareal
i planenskal væreferdigstilt innenførstebolig kan tas i
bruk. Den skal planeresut der det er behovfor det, og ha godkjent
bunndekkeundertilhørende lekeapparater(jf. Forskrift om sikkerhetved
lekeplassutstyr).Lekeplassenskal skjermesfra trafikk medgjerdeog port
mot kjørevei.
f) Lekeplassog uteoppholdsarealer
skal beplantesog opparbeidesi henhold
til utomhusplan.
§6.

Samferdselsanleggog teknisk infrastruktur (Pbl. § 12-5 nr.2)
6-1. Område for kjørevei, felt p_KV1.
a) Felt p_KV1 regulerestil kjørevei.
b) Kjøreveiener privat og er felles for felt B1
c) Regulertbredde er 5 m. inkludert veiskulder.
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6-2. Område for kjørevei, felt p_KV2 .
a) Felt p_KV2 regulerestil kjørevei.
b) Kjøreveiener privat og er felles for felt B2 og B3.
c) Regulertbreddeer 5 m. inkludert veiskulder.
6-3. Område for kjørevei, felt o_KV 1
a) Felt o_KV1 regulerestil kjørevei.
b) Kjøreveiener offentlig.
c) Regulertbreddeer someksisterendevei, forutenkryssetmellom
Vesseseterveien
og Stølan.
d) Hemne kommune skal dekke kostnadermed opparbeidelseav krysset
mellom Stølanog Vesseseterveien.
e) Avkjøring fra o_KV1 til p_KV1 og p_KV2 kan etableresuten
gangfelt,menavkjøringenskal væreopplyst.
6-4. Område for gang- og sykkelvei.
a) Veien oppoverStølanregulerestil gang- og sykkelveifra gnr/bnr
102/168og til kryssetStølan/Vesseseterveien.
b) Regulertbreddeer sombreddepå eksisterendekjørevei.
c) Tiltakshaverer ansvarligfor å setteopp fysisk stengsel/bom(2 stk.), som
utrykningskjøretøyog brøytebilkan kjøre gjennom
d) Hemnekommuneskal dekkekostnadermedinnkjøp av fysiske
stengsler/bom
e) Veien, som avgrenseti §6-4 a), skal skiltes som gang- og sykkelvei,men
kan benyttessom kjørevei for landbruksre
latert virksomhetav gnr./ bnr.
102/6,102/12,102/ 3, 102/ 1, 102/2,104/ 1, 102/18,102/10og
102/11,30,80.
6-5. Område for fortau
a) Regulertbreddeer 2 m.
b) Det reguleresinn fortau langsVesseseterveien.
c) Tiltakshaverskal dekkekostnadermedetableringav fortau frem til krysset
Stølan/Vesseseterveien,
d) Hemnekommuneskal dekke kostnadermed etableringfra og med krysset
Stølan/Vesseseterveien
og frem til plangrenseni nord.
6-6. Område for annen veigrunn
a) Annenveigrunnkan benyttestil grøfteareal,snøopplagog forstøtningsmur
så lengedet ikke strider mot bestemmelser
for frisiktsoner,se§ 8-2.
b) Annen veigrunn skal fremstå som tydelig avgrensetfra kjørebaneeller
gangvei.Annenveigrunnskal fremståsomgrøntareal.
6-7. Område for parkering
a) Det skal anleggesmin. 1 plasspr. fjerde boenhetpå en felles
parkeringsplassved felles innkjøring til området. P1 er avsatt til felles
gjesteparkering
.
b) For felt P1 settesdet av 10 meterbredparkeringsplass.
§7.

Områder for grønnstruktur (Pbl. § 12-5 nr. 3)
a) Områdetregulerestil grønnstruktur. Områdetskal ikke bebygges.

1612 Reguleringsplan Tunbakken Støllia

4

b) Områdetskal opparbeidesslik at det er egnetfor opphold.
c) Sitteområdeopparbeidesmed fast dekke.Avgrensningmot gang-/
sykkelveigjøresved beplantningav hekk.

§8.

Hensynssoner(Pbl. § 12-6)
8.1 Særlig krav til infrastruktur , felt H400.
Innenfor områdettillates ikke oppført bygningereller deler av bygningersom
kan væretil hinder for vedlikehold av VA -anleggeti grunnen.
8-2. Sikringssoner – frisikt
Ved etableringav adkomstveier det krav om frisiktsone på 3 x 20 m. i hver
retning på Vesseseterveien
. Det tillates ikke sikthindrende elementer, som
terreng,vegetasjon,gjenstanderosv. høyereen 0,5 m innenforfrisiktlinjene.

§9.

Rekkefølgebestemmelser
a) Før det gis igangsettingstillatelse
for byggingskal all teknisk
infrastrukturværeetablert.
b) Før det gis igangsettingstillatelse skal det være gjennomført
stabilitetsvurderinger i henhold til geoteknisk rapport utarbeidet av
Norconsult.
c) Ved søknadom tillatelsetil oppføringav bolig, skal det leveresen
samlet utomhusplansom viser eller beskriver bebyggelse,fellesarealer,
snuplasser,parkering,tilkomstveier, plass for avfallshåndtering,materialog vegetasjonsbruk,
belysning,samtbearbeidingav terreng,
sitteplasser,lekeapparaterog evt. anneninnredning.
d) Før det utstedesferdigattestskal tilhørendeutomhusanlegg
, grøntarealer
,
lekeplass
er, nødvendigesikringstiltak, interneveianlegg, renovasjonsanlegg
og parkeringpå planområdetværeetablert.
e) Stølanskal stengesfysisk for gjennomkjøringfør anleggsarbeid
kan
starteopp.
f) Begge bunkersene skal være forsvarlig sikret innen første bolig kan tas
i bruk. Den vestligsteog minstebunkerseni felt B1 regulerttil
småhusbebyggelse
skal stenges,mensbunkerseni felt
LP1settesi standfor bruk .
g) VA -anleggskal godkjennesav Hemnekommunei forbindelsemed søknad
om tillatelsetil tiltak.
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