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Plan 1130201206 Detaljregulering for Barkved Vest 

Reguleringsbestemmelser godkjent i kommunestyret 13.12.2017 
 

§ 1 Formål 

Planområdet reguleres til følgende formål (PBL §12-5) 

Bebyggelse og anlegg 

• boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse 

• Boligbebyggelse-blokkbebyggelse 

• Lekeplass 

• Øvrige kommunaltekniske anlegg 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

• Veg 

• Gang/sykkelveg 

• Annet vegareal-grøntareal 

 

Sikringssoner 

• Frisikt 

 

Støysone 

§ 2 Fellesbestemmelser 

§ 2-1 Avfall fra boliger hentes med vanlig renovasjonsbil.  

§ 2-2 Det skal utarbeides tekniske planer for veger, vann, avløp og belysning. Planen skal vise 

parkering og uteområde for leilighetsbygg og for 2 mannsboliger. Planen skal utarbeides av 

sakkyndige og sendes inn sammen med søknad om tillatelse til tiltak jf. Pbl § 20-1. 

§ 3 Bebyggelse og anlegg (pbl§12-5, 2.ledd nr.1) 

§ 3-1 Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse 

Maks tillatt % BYA =35 % av netto tomteareal for eneboliger. Garasje kan oppføres utenfor 

byggegrensen. Ekstra utleieleilighet tillates. 

Det skal avsettes plass til 2 parkeringsplasser pr boenhet. For enebolig med utleieleilighet skal det 

settes plass til 3 parkeringsplasser. 

Garasjer 

Det skal søkes byggetillatelse for garasje samtidig med bolighuset. Den skal prosjekteres og utføres i 

samsvar med og som en del av boliganlegget. Når garasjen står vinkelrett på vegen skal avstanden 

være min. 5m fra vegkant. Garasje plassert langs veg skal ikke stå nærmere enn 1,0 m fra vegkant. 

Takform og materialbruk skal være som for boligen. Gesimshøyde max 3,0 m Mønehøyde max 5,5m. 
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Estetiske forhold  

Bebyggelsen skal gis god arkitektonisk utforming og ha form og farge som harmonerer med 

hverandre. 

Det skal legges vekt på god terrengtilpasning.  

Høyder 

Maks gesimshøyde er 6,5 m og mønehøyde 9,0 m. For flatt tak tillates gesims inntil 7,0 m. For pulttak 

er høyeste tillatte gesims inntil 7,5 m og laveste inntil 6,5 m. 

Tomt A1-A7 

Boligene skal bygges inn i terrenget, med inngang i sokkel. Alle tomtene kan ha to etasjer + sokkel. 

Høyeste tillatte møne er kote +36 og høyeste tillatte gesims er kote +34,5. Ved flatt tak og pulttak er 

høyeste kote lik høyeste tillatte møne. 

For eksisterende boliger tomt A3 og A7 er høyeste møne kote +38,5 og høyeste gesims lik kote +37.  

Tomt A8-A11 

Det er tillatt med 2. etasjer pluss sokkel/kjeller. Inngang er i 1 etasje. Høyeste møne er kote + 42, 

høyeste gesims kote + 40,5. Ved flatt tak og pulttak er høyeste kote lik høyeste tillatte møne. 

Tomt A12-A13 

Boligene skal bygges inn i terrenget, med inngang i sokkel. Tomtene kan ha to etasjer + sokkel. 

Høyeste tillatte møne er kote +41 og høyeste tillatte gesims er kote +39,5. Ved flatt tak er høyeste 

kote lik høyeste tillatte møne 

Tomt A15-A18 

Det er tillatt med 2 etasje pluss sokkel/kjeller. Inngang er i sokkel etasje. 

For tomt A15 og A16 er høyeste tillatte møne kote +46 og høyeste tillatte gesims kote +44,5. 

For tomt A17 og A18 er høyeste tillatte møne kote +44 og høyeste tillatte gesims kote +42,5. 

Ved flatt tak er høyeste kote lik høyeste tillatte møne 

§ 3-2 Boligbebyggelse, lav blokkbebyggelse 

For tomt A 14 skal ytre takhøyde være høyst kote +50. Heisbygg tillates å overskride disse 

høydebegrensningene. 

Det kan bygges inntil 10 boenheter. 

Det er krav om 1,5 parkeringsplasser pr. boenhet, med minimum en plass i parkeringskjeller. 20% av 

parkeringsplassene og leilighetene skal være universelt utformet 

Bygget må tilpasses terrenget. 

Det skal legges til rette for 15 m2 felles uteoppholdsareal 

For leilighetsbygg er maks tillatt %BYA=65 % av netto tomteareal. 

Estetiske forhold  

Bebyggelsen skal gis god arkitektonisk utforming og tilpasses terrenget. 

Høyder 

For tomt A14 er høyeste tillatte mønehøyde 15 m og høyeste gesims 12,5. For flatt tak og pulttak er 

høyeste tillates gesims inntil 13,5 m.  
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§ 3-4 Lekeplass 

Innenfor LEK skal det opprettes lekeplass på 150 m2, som skal ha adkomst og lekemuligheter 

utformet etter prinsippet om universell utforming. Lekeplassen skal være felles for alle boligene i 

planområdet.  

§ 3-5 Øvrige kommunaltekniske anlegg 

Det er avsatt område til renovasjonsavfall for leilighetsbygg. 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 4-1 Veger 

Vegene Veg 1 og Veg 2 skal være offentlig og ha vegbredde 5 m, dvs 4 m kjørebredde med 0,5 m 

skulder på hver side. Skjæringer, fyllinger og murer tilhørende vegen er ikke inkludert i vegarealet, og 

det må derfor tillates at dette kommer inn på tilstøtende eiendommer.  

Trær og busker må ikke plantes nærmere vegkant enn 1m. 

§ 4-2 G/S veg 

G/S veg har bredde 3 m. 

§ 4-3 Annen veggrunn-grøntareal 

Arealet skal opparbeides som grønt areal. Det kan oppføres mur.  

Eventuell støyskjerming mot riksvegen kan oppføres i området «annen veggrunn-grøntareal». 

§ 4-4 Rv13 

Tekniske planer for alle tiltak som berører rv. 13 skal oversendes Statens vegvesen for gjennomsyn 

før igangsettingstillatelse kan gis. 

§ 5 Sikringssoner 

§ 5-1 Frisiktsone.  

I frisiktsonen skal det være fri sikt fra 0,5 m- 3 m over terreng. Busker, trær og gjerder m.m som kan 

hindre sikten er ikke tillatt. 

§ 5 Støysone 

§ 6-1 Støysone i tilgrensende plan er beholdt ved tomt A6. 

§ 6 Rekkefølgekrav 

Før det kan igangsettes boligbygging innenfor planområdet skal følgende infrastrukturtiltak være 

sikret gjennomført: 

• Gang- og sykkelveg langs Ryfylkevegen fra kryss med Fjellsvegen og til Grønevoll 

• Undergang under Ryfylkevegen ved kryss med ny ringveg på Barkved 

• Fortau langs Spøtahaugen 

• Lekeplassen innen planområdet 

Strand kommune vil godkjenne boligbygging innenfor planområdet dersom utbygger er med å 

tilrettelegge for sin andel av etablering av nevnte infrastrukturtiltak. 

Før det tillates boligbygging i området må det være dokumentert at retningslinjene for behandling av 

støy i arealplanleggingen, veileder T-1442, overholdes, og at eventuelle nødvendige 

støyskjermingstiltakk er etablert. 

 


