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BJØRNAFJORDEN KOMMUNE 
 

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER for: 
(Jf plan- og bygningslovens § 12) 

 

REGULERINGSPLANEN DJUPEDALEN, G.nr. 42, bnr. 5 og 6 m.fl. 

Plan nr. ID 2012 0800 
 

 

Disse reguleringsbestemmelser gjelder for området vist med reguleringsgrense på plankart datert 

19.5.2012.  Revidert 1.4.2014.  Revidert 6.11.15. Revidert 22.1.17.  Revidert 28.5.20 

 

 

Området er regulert til følgende formål: 

 

Bebyggelse og anlegg B1, B2 og B3 - Frittliggende eneboliger, samt 4-

mannsbolig på tomt 5 i B1. 

(pbl. § 12-5. 1)     B4 - Terrasseblokk  

B5 – Leilighetsbygg maksimum 8 boenheter. 

      f_LEK - Lekeplasser 

      f_KT1 - Post og avfall 

      G1 – Garasje 

       

Samferdselsanlegg etc.    f_V1 - Vei 

(pbl. § 12-5. 2)     GS1 - Gang – og sykkelvei 

      P - Parkeringsplasser 

 

 

Grønnstruktur     L1 – LNF beiteområde 

(pbl. § 12-5. 3)     L2 – LNF naturområde 

 

 

Halhjem kafe     BNC1 – Halhjem Kafe m.m. 
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§ 1 

FELLES FORSKRIFTER 

 

1.0 Generelt 

 

1.0.1 I frisiktsonene er det forbudt mot fyllinger, bygningsmessige arbeid og planting o.a. som er til 

hinder for fri sikt i en høyde av 0,5 m over veiplan.  

 

1.0.2 Eksisterende vegetasjon skal i størst mulig grad vernes.  Alle inngrep i eksisterende landskap 

skal utføres skånsomt.  

 

1.0.3 Murer over 1 m skal meldes som tiltak.  Det skal primært ikke settes opp murer høyere enn 2 

meter. Dersom det er absolutt nødvendig med høyere murer enn 2 m. skal de terrasseres.  

Murer skal være utformet slik at de framstår som estetisk akseptable.  

 

1.0.4 Lekeplass skal gjerdes inn der terrenget tilsier dette ut i fra krav om sikring for brukerne.  Det 

er et krav at det skal være sikret mot forurensing, støy, trafikk fare og annen helsefare.  

Lekearealet skal være stort nok og egne seg for lek og opphold.  Det skal være mulig for ulike 

typer lek og opphold, og det skal kunne brukes av ulike aldersgrupper, og det skal være mulig 

med samhandling mellom barn, unge og voksne.  

 

1.0.5 Alle veier i området kan ha fartsdempende tiltak som f.eks. fartsdumper utformet etter 

kommunal standard.  

 

 

 

1.1 Rekkefølge 

 

1.1.1 Ingen kan få midlertidig brukstillatelse av boliger før veier med veilys, fortau og fartsdumper 

er ferdig opparbeidet og asfaltert, vannforsyningsanlegg, avløpsanlegg og overvannanlegg 

samt støyskjermingstiltak er ferdig opparbeidet og alt sammen er godkjent av Bjørnafjorden 

kommune. Området kan bygges ut i etapper.  Plan for eventuelt etappevis utbygging skal på 

forehånd godkjennes av Bjørnafjorden kommune.  

 

1.1.2 Før utbygging skal det settes av tomt for trafokiosk etter tilvisning fra BKK Nett og  

godkjenning fra Bjørenafjorden kommune.  Det er forventet at BKK sin eksisterende 

trafokiosk i Djupedalen kan benyttes, men om nødvendig anlegges det ny på angitt plass.  

 

1.1.3 Før utbygging skal detaljplaner for tilrettelegging av VVA-anlegg og vei med veilys godkjennes 

av Bjørnafjorden Kommune. 

 

1.1.4 Strøm-, telefon- og evt. TV-kabler skal være opparbeidet når brukstillatelse blir gitt. 

 

1.1.5 Nødvendig frisikt i veikryss etc. skal være opparbeidet når veianlegget blir tatt i bruk. 
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1.1.6 Veiskråninger skal settes i stand med tilplanting/tilsåing, samtidig med ferdigstillelse av 

boligfeltet. 

 

1.1.7 Felles nærlekeplass, f_LEK, som er vist på planen skal være ferdig opparbeidet før de nye 

boligene blir tatt i bruk.  

 

1.2 Støy 

 

1.2.1 Støyskjermingstiltak skal gjennomføres jfr. Pkt. 1.1.1.  

 

1.3 Dokumentasjon til byggemelding. 

 

1.3.1 Ved innsending av rammesøknad skal det legges ved tegninger av plan, snitt og fasader, 

profiler og situasjonsplan i målestokk 1:500.  Der skal det gjøres rede for avkjørsel, 

eksisterende og framtidig terreng, vegetasjon, forhold til nabobygg, murer, trapper, gjerder 

og grøntareal. 

 

§ 2 

BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

2.0 Generelt 

 

2.0.1 Utnyttingsgrad skal regnes i BYA. 

 

2.0.2 BYA er definert etter forskrift «Grad av utnytting» fra mai 2007.  

 

2.1   Terrasseblokk/B4 

 

2.1.1 I felt B4 kan det føres opp terrasseblokk i seks etasjer med 2 leiligheter i hver etasje.  

 

2.1.2 Maksimal utnyttingsgrad er 35 % BYA.  

 

2.1.3 Mønehøyden skal ikke overstige kote +35 moh. For felt B4.  

Gulv 1. etg. skal ligge på kote +17.   Mønehøyde kote +20.15. 

Gulv 2. etg. skal ligge på kote +20,15. Mønehøyde kote +23,30. 

Gulv 3. etg. skal ligge på kote +23,30. Mønehøyde kote +26,45. 

Gulv 4. etg. skal ligge på kote +26,45. Mønehøyde kote +29,6. 

Gulv 5. etg. skal ligge på kote +29,60. Mønehøyde kote +32.75. 

Gulv 6. etg. skal ligge på kote +32.75. Mønehøyde kote +36.20. 

Takkonstruksjon på øverste leilighet gjør at mønehøyde blir på kote +36.20.  

 

2.1.4 1.-5. etasje får innkjøring fra bakkeplan i nordvest. Adkomst til 6. etg. skal skje via trapp fra 5. 

etg. og/eller vei i sørøst. 

 



4 
 

2.1.4 Garasje skal legges i terrasseblokk for 1. - 5. etasje.  Egen garasje for 6.etasje.  Gjeldene 

parkeringsnorm for Os kommune skal følges. 

 

2.1.5 Terrasseblokken skal mest mulig følge terrenget i Djupedalen.  Øverste etasje vil ligge på 

fylling. 

 

2.2   Leiligheter/småhusbebyggelse - B5 

 

2.2.1 I felt B5 kan det føres opp inntil to leilighetsbygg på til sammen maksimum 8 boenheter.  

 

2.2.2 Maksimal utnyttingsgrad er 35% BYA. 

 

2.2.3 Mønehøyde følger tidligere tomteinndeling. 

Tomt 7 skal mønehøyde ikke overstige kote +37. 

Tomt 8 skal mønehøyde ikke overstige kote+ 39. 

Tomt 9 skal mønehøyde ikke overstige kote +41. 

Mønehøyde skal ikke overstige gulv 1. etasje til bakenforliggende (nord) hus slik at utsikt ikke 

blir forringet.  

 

2.2.4 Garasje/parkering til to biler skal opparbeides for hver boligenhet.  

 

2.2.5 Ved behandling av byggemelding blir det lagt stor vekt på at valgt hustype er  tilpasset 

terrenget i B5. 

 

2.2.6 Byggegrense i sør settes til 3 meter fra tomtegrense.   

 

2.3   Frittliggende eneboliger/B1, B2 og B3  

 

2.3.1 I feltene B1 (tomt 4) og B3 kan det føres opp eneboliger på 2 etasjer.  Der terrenget ligger til 

rette for det, blir det også mulighet for underetasje. 

 

2.3.2 Det kan etableres utleiedel på inntil 60 m2.  

 

2.3.3 Maksimal utnyttingsgrad er 30% BYA. 

 

2.3.4 Mønehøyde skal ikke overstige kote +45 for B1 tomt 4. Gulv 1. etasje skal ligge på kote + 38.   

 

2.3.5 Mønehøyde skal ikke overstige kote 39 for B3. Gulv 1. etasje skal ligge på kote +32. 

 

2.3.6 Ved behandling av byggemelding blir det lagt stor vekt på at valgt hustype er tilpasset 

terrenget.  

 

2.4. Lekeareal/f_LEK 

 



5 
 

2.4.1 Nærlekeplass f_ LEK skal være felles for hele planområdet med lekeapparater, benker og 

beplantning.  

 

 

2.5 Avfallsstasjon/Oppstillingsplass for søppelspann/f_KT1 

 

2.5.1 Det er en oppstillingsplass for søppelspann i planområdet merket med f_KT1 i 

reguleringsplanen. De eksisterende boligene har opparbeidet rutiner som fortsatt vil bli fulgt. 

 Plassen vil bli opparbeidet og utrustet etter retningslinjer som gjelder for Bjørnafjorden 

kommune.  Renovasjonsteknisk plan vil bli forelagt BIR. 

 

2.6 Garasje – G1 

 

2.6.1 Felt G1 er satt av til garasje. 

 

 

§3 

SAMFERDSELSANLEGG ETC. 

 

3.1 Offentlig vei 

 

3.1.1 Avkjøring vil bli fra E39, Halhjemsvegen.   

 

 

3.2 Felles vei – f_ V1 

 

3.2.1 f_V1 skal være felles for hele planområdet og ikke overstige en stigning på 1:10. 

 

3.2.2 f_V1 får kjørebane på 4 m. Veien eksisterer pr.d.d. fram til B1, tomtene 1, 2, 3 og 5. 

 Denne vil bli oppgradert. Fra tomt 3 vil det bli opparbeidet ny vei.  

 

 

3.3 Felles fortau/Gang- og sykkelsti 

 

3.1.1 Det blir opparbeidet fortau jfr. Rekkefølgekrav pkt. 1.1.1.  

 

3.1.2 Det er satt av gang- og sykkelsti, GS1, for å lede myke trafikanter over til Håvarsveg og videre 

til gang- og sykkelsti mot Halhjem.  

 

3.4 Parkering 

 

3.4.1 Det blir parkering for det antall biler som kommunens bestemmelser tilsier, på egen tomt for 

B1, B2, B3 og B5. 
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3.4.2 I B4 blir det parkering i selve terrasseblokken for 2 biler pr. leilighet under tak på hvert av de 

5 første etasjeplanene.  6. etasje får parkering under tak for samme antall biler i egen seperat 

garsje.  

 

3.4.2 I tillegg skal det opparbeides en ekstra gjesteparkering P som er felles gjesteparkering for B4.  

  

§4 

GRØNNSTRUKTUR 

 

4.1 L1 og L2 – LNF områder. 

 

4.1.1  L1 og L2 skal være LNF områder i planen.  Det er i henhold til kommuneplanen og skal sikre 

vern av eksisterende beiteområde (L1) og naturområde (L2) mellom sjø og byggområdene.  

Vei V1 er lagt gjennom L1 til B3.  Den er lagt i et område som ikke skader beiteområde.  Det 

er et område med fjellknauser.  

 

§5 

HALHJEM KAFE 

 

5.1 BNC1 – Halhjem kafe. 

 

5.1.1 Halhjem kafe er tatt med i planen på grunn av felles avkjøring til E39.  Det vil ikke bli 

forandringer på denne delen i forhold til dagens bruk. 

 

 

 

Osøyro, den_____________ 

 

 

________________________________ 

Kommunalsjef 

 

Godkjent av Bjørnafjorden kommunestyre i møte ________________,     sak _________/ 

 

________________________________ 

Kommunalsjef 

 

 

Planen er revidert den 28.5.20 

Godkjent som mindre vesentlig endring:   
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