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DETALJREGULERING STORHAUGEN gnr/bnr 92/1 m. fl. 

REGULERINGSBESTEMMELSER  14.11.2016. 

 

Dato for siste revisjon av bestemmelsene  : 30.06.2017 ihht egengodkjennings-

vedtak (Hitra kommune, v MJE) 

Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 22.06.2017 

 

§ 1 AVGRENSNING  

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Eggen 

Arkitekter AS datert 10.06.2016 senest 14.11.2016. 

 

 

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN 

Området reguleres til: 

- Bebyggelse og anlegg  

 - Boligbebyggelse (B1-B2) 

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 -Kjøreveg (Vikanveien f_KV1, atkomstveg f_KV2) 

 -Fortau (f_F1- f_F2) 

 -Annen veggrunn / tekniske anlegg (f_A) 

     -Parkering (f_P1-f_P4) 

- Grønnstruktur 

 -Snarveg (f_G) 

- Landbruks- natur og friluftsområder 

 -Friluftsområde (F1) 

 

 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 

3.1 Utomhusplan 

Det skal ved søknad om tiltak følge detaljert og kotesatt utomhusplan i målestokk 1:500. 

Planen skal vise planlagt bebyggelse, eksisterende og planlagt terreng, 

forstøtningsmurer, veger, bilparkering, sykkelparkering, avfallshåndtering og 

uteoppholdsareal.  

 

3.2 Avfallshåndtering 

Avfallscontainere skal samlokaliseres i et felles anlegg på areal for annen veggrunn f_A1 

eller på areal for felles parkering.   

 

3.3 Vann- og avløpsplan 

Sammen med søknad om igangsettingstillatelse skal det foreligge vann- og avløpsplan 

for byggetrinnet som omsøkes i henhold til prinsipplan som viser helhetsløsning for 

området.  

 

§3.4 Parkering 

Parkering skal beregnes  med min. 1,3 P-plasser pr. boenhet.   
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§3.5 Utforming 

Planområdet skal inneholde minimum 47 boenheter totalt.  

Ved trinnvis utbygging skal det redegjøres for hvordan krav til tetthet kan ivaretas ved 

senere søknad om tiltak. 

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankart. Sportsboder og 

garasjer/ carporter tillates plassert inntil 1,0 m fra formålsgrense. Verandaer og 

balkonger tillates å krage ut inntil 2,0 m utover regulert byggegrense. 

Bebyggelsens gesimshøyder skal ikke overstige kotehøyder satt i bestemmelser. 

Nødvendige tekniske installasjoner og heis skal ha maksimal høyde på 1,5 meter over 

gesims og areal på maksimalt 5 % av takflaten.  

 

Angitt gesimshøyde gjelder flate tak.  For skrå takflater tillates maks mønehøyde inntil 

2,0 m over angitt gesimshøyde 

 

§3.6 Fellesarealer 

Alle fellesarealer er felles for alle boenheter innenfor planområdet.  

 

 

§ 4 BEBYGGELSE OG ANLEGG, BOLIGBEBYGGELSE 

§4.1 Boligfelt B1 

Innenfor felt B1 tillates oppført to separate leilighetsbygg med min. 5,0 m avstand. Det 

nordlige leilighetsbygget tillates i tre etasjer i tillegg til parkering i sokkel, mens det 

sørlige leilighetsbygget tillates i to etasjer i tillegg til parkering i sokkel. Maks kotehøyde 

c1 (gesimshøyde) = c+45,0 m.   

 

Parkering skal dekkes med min. en plass pr. boenhet i sokkel. 

 

§4.2 Boligfelt B02 

Innenfor felt B02 tillates rekkehus/ leilighetsbygg i to etasjer. Det skal være skrå takflater 

som saltak eller pulttak. For bygg med mer enn fire boenheter skal vegglivet ha en 

forskyving på min 1,2 m slik at slik at det dannes et brudd i fasaden. Boenheter skal 

fordeles på minst fire frittstående bygg. 

 

For boliger med atkomst fra f_AK er maks kotehøyde c1 (gesimshøyde) = c+38,5 m.  

For boliger med atkomst fra f_KV2 er maks kotehøyde c1 (gesimshøyde) = c+41,0 m.  

For boliger med atkomst fra f_KV2 skal beboerparkering løses i tilknytning til bolig.  

Det skal opparbeides felles tilgjengelig uteoppholdsareal med lekeplass tilpasset mindre 

barn med sitteplass for voksne  på min. 250 m2.  

 

Det skal  etableres gangsti øst for felles parkering f_P2 for trafikksikker forbindelse 

gjennom området. 

Innen område B2 tillates opparbeidelse av gangstiforbindelse mot Oldervikvegen. 
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§5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

§5.1 Vikanveien f_KV1. 

Vikanveien f_KV1 skal breddeutvides til samme standard som f_KV2 med 5,0 m bredde 

inkludert skulder og 9,0 m radius i kryss. Dette gjelder fra Vikaholmveien til ny 

atkomstveg til Storhaugen. Det skal etableres fartshump på hver side av ny avkjøring til 

Storhaugen. 

 

§5.2 Felles atkomstveg f_KV2 

f_KV2 bygges som vist i plankart. Kryss mellom f_KV2 og f_AK skal tilfredsstille krav til 

vendehammer for lastebil. Det skal etableres fartshump på f_KV2 ned mot Vikanveien 

F_KV1. 

 

§5.3 Felles avkjørsel f_AK 

f_AK bygges som vist i plankart. Mindre justeringer på inntil 1,0 m kan avklares i 

byggesak. Avslutning på avkjørsel skal tilfredsstille krav til vendehammer for lastebil. 

 

§5.4 Fortau f_F1-f_F2 

Det skal etableres fortau langs Vikanveien F_KV1 fra kryss mot Vikaholmveien og forbi 

ny atkomstvei til Storhaugen F_KV2.  

 

§5.5 Felles parkering f_P1- f_P4 

Innen areal regulert til parkering tillates bakkeparkering og garasjer / carporter med 

sportsboder.  

 

 

§6 FRILUFTSFORMÅL  

Innen F1 skal eksisterende terreng og vegetasjon bevares. Det skal legges til rette for 

atkomst fra f_KV2 mellom B1 og B2. 

 

 

§ 7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG ANDRE VILKÅR FOR GJENNOMFØRING 

§7.1 Utbedring atkomst  

Breddeutvidelse av Vikanveien med tilhørende fortau og annen veggrunn må være 

privatrettslig avklart før første byggetillatelse gis innenfor boligområdet. 

 

Vikanveien f_KV1 skal utbedres og breddeutvides fra Vikaholmveien til kryss med ny 

atkomstvei til Storhaugen f_KV2 før første ferdigattest kan gis. Det skal anlegges fortau 

som vist på plankart før første ferdigattest kan gis. 

 

Det skal monteres støyskjerming på nordøstsiden av Vikanveien fra krysset mot gnr 92 

bnr 23 videre mot adkomstveien til Storhaugen og opp forbi gnr 92 bnr 26. 

 

Det forutsettes opparbeidet gangsti til utkikkspunktet på Storhaugen. 

 

§7.2 Felles uteoppholdsareal og lekeareal 

Felles uteoppholdsareal med lekeplass på min. 250 m2 innen B2 skal ferdigstilles før 

første ferdigattest innen B2 kan gis.  
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§7.3 Tilgang friluftsformål 

Tilgang til F1 skal tilrettelegges inkludert nødvendig sikring ved evt. fjellskjæring mot 

delfelt B1 før første ferdigattest til B1 kan gis. 

 

 

§7.4  Anleggsperioden.   

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og 

anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting for hver delutbygging. Planen skal 

redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet, renhold og 

støvdemping og støyforhold. Gjeldende retningslinjer for støy og luftforurensning skal 

legges til grunn for planen. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal 

luftkvalitets- og støygrenser som angitt i Miljøverndepartementet Retningslinjer for 

behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen, T-1520 og Miljødepartementets 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/2012, legges til 

grunn. Nødvendige beskyttelsestiltak for bevaring av regulert område friluftsformål skal 

være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 


