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Bestemmelser til detaljregulering for Krogstad, gnr. 94 bnr. 5, 242 
m.fl. 
 
PLanID: 0119_20160001 
 
Dato: 03.05.2018 
 
1. Hensikt  
Hovedhensikten med reguleringsplan og bestemmelsene er å tilrettelegge for boligbygging 
og god bokvalitet.  
 
2. Formål 
 
Bebyggelse og anlegg 

• Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse 

• Boligbebyggelse - Konsentrert småhusbebyggelse 

• Næringsbebyggelse 

• Andre typer bebyggelse og anlegg - Øvrige kommunaltekniske anlegg 

• Uteoppholdsareal - Lekeplass 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

• Veg 

• Kjøreveg 

• Fortau 
 
Grønnstruktur 

• Grønnstruktur  

• Turveg  
 
Landbruk-, natur- og friluftsformål 

• Landbruksformål 

• Friluftsformål 
 
Hensynssoner 

• Andre sikringssoner  

• Faresone – Høyspenningsanlegg (inkl.høyspentkabler) 

• Båndleggingssone - Båndlegging etter lov om kulturminner 
 
 
3. Fellesbestemmelser 
 
3.1 Arkeologiske funn 
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i 
form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein 
etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservatoren varsles, jf. lov om 
kulturminner av 9. juli 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8.  
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3.2 Bebyggelsens utforming 
Boligbebyggelsen skal ha en god form og materialbehandling. Utvendige farger, herunder 
farge på tak, skal harmonere med omgivelsene. Garasje/carport og uthus/lekestue skal ha 
utvendig form og farge som harmonerer med boligbebyggelse på samme tomt. 
 
I tilslutning til eksisterende bebyggelse skal den planlagte bebyggelsen tilpasses bebyggelsen 
i områder for øvrig mht. materialform og farge. Det er tillatt med saltak, skrått tak, valmet 
tak og flatt tak.  
 
Det er tillatt med opptil 1,2 meter høyt gjerde, og materiale, plassering og farge skal 
godkjennes av bygningsmyndigheten.  
 
Det kan installeres energisparende, miljøvennlige energikilder.  
 
3.3 Vann og avløp 
Alle boenheter skal kobles til kommunalt ledningsnett for vann og avløp.  
 
3.4 Universell utforming 
Universell utforming skal vektlegges ved utforming av allment tilgjengelige utearealer.  
 
Det bør søkes universell utforming for minst fem boenheter med tilhørende utearealer. 
 
4. Bebyggelse og anlegg 
 
4.1 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS1-21 
Det tillates eneboliger og tomannsboliger på tomtene.  
 
%BYA=30%, inklusive biloppstillingsplasser. Unntak for tomter mindre enn 800 m2: 
%BYA=35%. Unntak for tomter større enn 1000 m2: %BYA=25%.  
 
Minste tillatte uteoppholdsareal på tomten er 100 m2, med unntak for tomter større enn 
1000 m2 der minste tillatte uteoppholdsareal er 200 m2.  
 
På hver tomt skal det inkl. garasje/carport, være minimum tre biloppstillingsplasser for 
eneboliger og minimum to biloppstillingsplasser for tomannsboliger. For sekundær leilighet 
skal det være en biloppstillingsplass i tillegg.   
 
Der høyeste og laveste punkt i terrenget målt inntil fasade hus er 1,5 meter eller mer, skal 
bolighuset bygges med sokkeletasje.  
 
Maksimum tillatte gesimshøyde for bolig er 6,0 meter målt fra gjennomsnittlig planert 
terreng. Maksimum mønehøyde er 9,0 meter.  
 
Garasje/carport kan ha maksimum 60 m2 grunnflate, og uthus/lekestue/stabbur kan ha 
maksimum samlet grunnflate 50 m2. Garasje kan ha maksimum mønehøyde 6,0 meter målt 
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fra gjennomsnittlig planert terreng, og uthus/lekestue/stabbur kan ha maksimum 4,5 meter i 
mønehøyde. Det tillates hobbyrom og lagerrom i garasjens loftetasje.  
 
Byggegrense er 4,0 meter fra tomtegrense. Garasje/carport, stabbur og uthus kan oppføres 
minimum 1,0 meter fra tomtegrense.  
 
Adkomst er markert på plankartet.  
 
4.2 Konsentrert småhusbebyggelse, BKS 
%BYA=35%. Det tillates oppført rekkehus og kjedehus med maksimum 6,5 meter 
gesimshøyde og maksimum 9,5 meter mønehøyde. Maksimum antall etasjer er to i tillegg til 
kjeller. Det tillates oppført maksimum åtte boenheter. Byggegrense til formålsgrense er 4,0 
meter med unntak mot vest der byggegrense er vist mot vei i vest.  
 
Det skal være minimum 1,5 biloppstillingsplass per boenhet, derav minimum 1 i garasje. 
Garasje kan ha maksimum mønehøyde 4,0 meter, og boder/uthus/lekestue kan ha 
maksimum 4,5 meter i mønehøyde. Uthus/lekestue kan være minimum 2 meter fra 
tomtegrense. 
 
Minimum uteoppholdsareal skal være 70 m2 per boenhet. I tillegg skal det være minimum 10 
m2 per boenhet til opparbeidet felles lekeareal med huske og sandkasse.  
 
Det skal i tilknytning til avkjørsel fra kommunal veg være et felles anlegg for 
avfallsbeholdere.  
 
Det må sikres mulighet for låsing av sykler i bod og/eller i stativ.  
 
4.3 Næringsbebyggelse, BN 
Det tillates oppført bygninger og anlegg for lettere industri og tjenesteyting. %BYA=60%. 
Maksimalt tillatte gesimshøyde er 7,0 meter, målt fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 
Det tillates ikke virksomhet som overskrider grenseverdiene i gjeldende retningslinjer for 
støy.  
 
4.4 Øvrige kommunaltekniske anlegg, BKT 
Det tillates kommunaltekniske anlegg.  

 
4.5 Lekeplass, BLK1-2 
I BLK1 skal det være arealer for fri lek i naturlig terreng og vegetasjon, og det tillates mindre 
sittegruppe av tre og mindre aktivitetsapparater i tre.  
 
I felt BLK2 skal det være opparbeidet areal for enkelt ballspill og andre aktiviteter på planert 
gressplen, og det kan settes ut benker.  
 
4. Samferdsanlegg og teknisk infrastruktur 
4.1 Veg, SV 
Veien skal utformes i samsvar med gjeldende veinormaler.   
 



NATUR, PLAN OG UTVIKLING  

4 

 

4.2 Kjøreveg, SKV1-8 
Samleveg er 10 meter inkludert minimum 4,5 meter kjørebanebredde.  
Adkomstveier er 7 og 8 meter inkludert minimum 3,5 meter kjørebanebredde.   
 
Det tillates opparbeidet grøfter for drenering og håndtering av overvann. 
 
4.3 Fortau, SF1-7 
I felt SF1-5 skal gangbredde for fortau være 2,5 meter. Gangbredde på fortau i felt SF6-7 skal 
være minimum 2,0 meter.  
 
Det tillates opparbeidet grøfter for drenering og håndtering av overvann på utside fortau.  
  
5. Grønnstruktur 
 
5.1 Grønnstruktur, G 
Det tillates opparbeidet lekeareal på minimum 1 dekar med leke-/aktivitetsapparater. 
Apparater for enkelt ballspill som for eksempel enkelt fotballmål eller volleyballnett er tillatt.  
I tillegg skal minimum 50 m2 være lekeplass for små barn opptil 5 år med egnet utforming og 
lekeapparater. Lekearealet kan deles opp, og stigning på hver av dem skal ikke være brattere 
enn 1:10.  
 
For øvrig skal eksisterende vegetasjon i størst mulig grad bevares. Det tillates utsetting av 
mindre sittegruppe eller benker av tre. Mellom SKV2 og SKV3 kan det opparbeides en 
kortest mulig turveg 3,5 meter bred med subbus eller grus, og turvegforbindelsen skal 
bommes med sentrallås. Den samme turforbindelsen kan brukes for snøopplag om vinteren.  
 
5.3 Turveg, GT  
Gangbredde skal være 2,5 meter. Toppdekke skal være subbus, grus og/eller jordbakke. Det 
tillates oppført stengsel på turveg for å hindre motortrafikk på turvegen. Stengsel skal ha en 
åpning på minimum 1,2 meter slik at syklister, gående og HC-brukere kan passere gjennom.  
 
6. Landbruk-, natur- og friluftsformål 
 
6.1 Landbruksformål, LL1-7 
Arealene skal drives etter landbrukslovgivningen. I feltene LL1-2 skal landbruksarealene 
være med skog- og buskvegetasjon, og det skal tilstrebes en sammenhengende tresetting.  
 
6.2 Friluftsformål, LF1-3 
Arealene skal drives etter landbrukslovgivningen med stor vekt på landskap, friluftsliv og 
naturmangfold.  
 
Bålplass av stein kan etableres sammen med enkle trebenker/sittegrupper på egnet sted. 
Det kan ryddes vegetasjon for å opprettholde eksisterende sti.  
 
7. Hensynssoner 
 
7.1 Andre sikringssoner 
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Innenfor siktlinjene tillattes ikke sikthindrende vegetasjon eller elementer over 0,5 meter fra 
tilstøtende vegers nivå.  
 
7.2 Andre sikringssoner, H190  
Sikringssonen skal være en buffer rundt et automatisk fredet kulturminne. Skjøtsel skal skje 
skånsomt. Det er ikke tillatt å fjerne stein eller jord fra sonen. Det tillates kun terrenginngrep 
etter godkjenning av kulturminnemyndighetene.  
 
Det er tillatt å sette opp informasjonsskilt etter godkjenning fra kulturminnemyndighetene. 
Det er tillatt å rydde vegetasjon for å holde eksisterende sti åpen.  
 
7.3 Faresone – Høyspenningsanlegg (inkl.høyspentkabler), H370 
Det tillates kun oppført anlegg og installasjoner for høy- og lavspent strøm. Arbeid i 
faresonen må følge gjeldende retningslinjer gitt av netteier.  
 
7.4 Båndleggingssone – båndlegging etter kulturminneloven, H730 
Arealet er båndlagt etter lov om kulturminner. Det er ikke tillatt å fjerne stein eller gjøre 
andre terrenginngrep. Det er tillatt å sette opp informasjonsskilt etter godkjenning fra 
kulturminnemyndighetene. Det er tillatt å rydde vegetasjon for å holde eksisterende sti 
åpen.  
 
8. Rekkefølgebestemmelser 
Lekearealet i felt Grønnstruktur skal være opparbeidet før nye boliger i felt BKS og BSF1-6 
kan tas i bruk.   
 
Adkomst til bolig må være ferdigstilt før bolig kan tas i bruk.  
 
Ny kjøreveg mellom eksisterende Tyttebærstien og fylkesvei 21 i nord kan ferdigstilles 
etappevis, men fortau SF1-SF4 skal alltid ferdigstilles samtidig langsgående kjøreveg. 
Adkomst skal sikres for nye boliger.  
 
Fortau SF5 skal være ferdig opparbeidet før nye boliger kan tas i bruk. 
 
Tyttebærstien skal stenges med bom eller blokksteiner sør for SF4/BFS7 før nye boliger kan 
tas i bruk, jf. markering i plankartet. Stengselet skal ikke hindre gjennomgående ferdsel for 
syklister, gående og HC-brukere på til og fra fortau. 


