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REGULERINGSBESTEMMELSER 
 
til Reguleringsplan for Bakktun gnr 122 bnr 36 m.fl.  
Hitra kommune 
PlaniD: 201914 
 
Plan og bestemmelser datert: 23.01.2020, bestemmelser rev 30.09.20 Hitra kommune (MJE) 

VEDTATT AV HITRA KOMMUNE: 

 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med 
reguleringsgrense.  
 
 
Området reguleres til følgende formål: 

• Bebyggelse og anlegg § 12-5 nr. 1: 
- Konsentrert boligbebyggelse (BKS1 og BKS2) 

 

• Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur § 12-5 nr. 2:  
- Kjøreveg privat  
- Kollektivholdeplass 
- Annen veggrunn – grøntareal  

 

• Hensynsone § 12-6:  
- H220 Støy  

 
 
§1. FELLESBESTEMMELSER: 
1.1 Utomhusplan    

Sammen med søknad om byggetillatelse skal det sendes inn en detaljert utomhusplan i 
egnet målestokk for det området som skal bygges ut. Planen skal vise plassering av bygg, 
eksisterende og fremtidig terreng, uteoppholdsareal, avfallsanlegg, avkjørsel og parkering.  

 
1.2 Kulturminner  

Dersom det under arbeid i planområdet kommer frem ting, strukturer eller andre forhold av 
kulturhistorisk betydning, skal arbeidet stoppes og kulturvernmyndighetene varsles.  

 
1.3 Anleggsperioden  

Plan for hvordan sikre omgivelsene mot støy og støv i bygge- og anleggsfasen skal følge 
med søknad om igangsettelse. Planen skal gjøre rede for trafikkavvikling, massetransport, 
driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold, støvdemping og støyforhold. 
Nødvendige vernetiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeidet kan settes i gang.  
For å oppnå gode miljøforhold i anleggsfasen når det gjelder luftkvalitet og støy skal 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i 
arealplanlegging, T-1520 og T1442/2016, legges til grunn.  
 

1.4 Universell utforming/tilgjengelighet 
Ved utbygging og gjennomføring av tiltak innenfor området skal universell 
utforming/tilgjengelighet til bygninger, anlegg og utendørs oppholdsarealer søkes oppnådd 
i størst mulig grad. 
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1.5 Støy 
Alle boenheter skal ha støynivå mindre enn Lden 55 db på uteplass og utenfor rom til 
støyfølsom bruk. Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (kl 23-07) ikke 
overstige L5AF 70dB. Detaljerte støyvurderinger og valg av avbøtende tiltak (støyskjerming) 
skal foreligge ved søknad om rammetillatelse. Maksverdiene for støy gjelder også for 
uteoppholdsareal. 

 
1.6 Renovasjon  

Renovasjonsløsning skal være godkjent av renovatør før byggetillatelse kan gis. 
Renovasjonsløsning skal plasseres slik at den kan tømmes fra Sandstadveien. 
Renovasjonsløsning skal vises i situasjonsplan.  

 
1.7 Strømledning/høyspent  

Eksisterende jordkabel for strøm som går gjennom området, kan flyttes. Bygninger kan ikke 
plasseres nærmere jordkabel enn 1 meter.  

 
§ 2.  Bebyggelse og anlegg: 
2.1 Konsentrert boligbebyggelse (BKS 1-2) 
2.1.1 I området skal det oppføres konsentrert boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 
 
 Bebyggelse, anlegg og utearealet skal gis en estetisk utforming som tilfredsstiller rimelige 

skjønnhetshensyn i seg selv og i forhold til omgivelsene, samt gi en god fjernvirkning. 
Garasjer, boder etc. skal tilpasses bolighuset når det gjelder materialvalg, form og farge. 

 
 Ny bebyggelse skal oppføres med saltak eller pulttak. På mindre takflater kan det tillattes 

bruk av flatt tak hvis dette er tilpasses øvrig bebyggelsen på en god måte.  
 

Fasader skal primært være kledd med treverk. Mindre flater/partier i fasader kan ha annen 
kledning for å skape variasjon i byggets uttrykk.   

 
2.1.2  Utnytting:  

Maks BYA er 40 %.  
  
2.1.3 Høyder: 
 Bebyggelsen kan oppføres i 2. etasjer over sokkel. Maks møne-/gesimshøyde på inntil 11,0 

meter. Høyde måles i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 
2.1.4 Parkeringskrav: 
 Det skal minimum opparbeides 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Minimum 1 

biloppstillingsplass skal være i garasje, carport eller sokkel.   
 Maksimum antall parkeringsplasser på bakkeplan er 1 plass per boenhet.  
 
2.1.5 Leke- og uteoppholdsareal: 
 På utomhusplanen som skal vedlegges byggesøknaden skal det avsettes et felles areal til 

uteopphold og lek. Det skal settes av minimum 50 m2 pr. boenhet, hvorav minst 15 m2 pr. 
enhet skal opparbeides som lekeplass og utformes ihh.t kommuneplanens bestemmelser  

 
2.2  Ny bebyggelse innen området BKS1 skal oppføres med sokkel. 
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§ 3.  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
3.1 Kjøreveg 
 Arealet omfatter areal til privat kjøreveg med tilhørende vegskulder. 

Avkjørsel fra FV må utformes i tråd med føringene i håndbok N100 mht siktkrav og geometrisk 
utforming. 

 
3.2 Annen veggrunn – grøntareal 
 Arealet er offentlig areal langs veg og kan benyttes til legging av ledninger, grøft mm.  
 
3.3 Støyskjerming  

Regulert støyskjerm tillates etablert ved behov for støy og støv reduserende tiltak. 
Støyskjerm kan oppføres med en høyde på max 2,4 meter over planert terreng.  

 
§ 4. Hensynssoner 

 
4.1 H220 Støy 

Byggetiltak innenfor hensynsone for støy, skal følge retningslinjene for støy i 
arealplanlegging T1442/2016.  

 
§ 5.  Rekkefølgekrav 
 
5.1 VA-plan 

Detaljert VA-plan må være utarbeidet og godkjent av kommunen før tillatelse til tiltak kan 
gis innenfor det enkelte delområde. Føringer gitt i overordnet VA-plan datert 06.12.2019 
skal legges til grunn for detaljert VA-plan. 
 

5.2 Leke- og uteoppholdsareal: 
Uteoppholdsarealer og lekeplass tilknyttet de ulike delområdene skal være ferdig 
opparbeidet før det gis ferdigattest for ny bebyggelse. 
 

5.3 Parkering: 
Tilstrekkelig parkering skal være etablert før det gis brukstillatelse for ny bebyggelse. 

 
5.4 Gang- og sykkelvei: 

Før området BKS2 kan bygges ut skal gang‐ og sykkelvei langs Sandstadveien på 
strekningen fra avkjøringa til det gamle fergeleiet og til krysset v/Badstuvik være etablert  

 
 
Orkanger 23.01.2020 
 
On arkitekter og ingeniører AS 


