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GENERELT 

Det regulerte området er på plankartet vist med plangrense. Området reguleres til følgende formål: 

Pbl § 12.5, 1. pkt BEBYGGELSE OG ANLEGG 
Pbl § 12.5, 2. pkt SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Pbl § 12.5, 3. pkt GRØNNSTRUKTUR ----------- Ingen områder i planen. 
Pbl § 12.5, 4. pkt FORSVARET, -------- Ingen områder i planen. 
Pbl § 12.5, 5. pkt LANDBRUKS-, NATUR-, OG FRILUFTSFORMÅL 

----- Ingen områder i planen. 
Pbl § 12.5, 6 pkt BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED 

TILHØRENDE STRANDSONE ----- Ingen områder i planen. 
Pbl § 12.6 HENSYNSSONER 

 
1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

1.1. Område for boligbebyggelse. 
 

1.1.1. Boligbebyggelse før egengodkjenning: 
 

a. All bebyggelse skal tilpasses det naturlige terreng og skal utformes på en slik 
måte at den eksponeres minst mulig. Bebyggelsen skal underordnes viktige 
landskapstrekk og landemerker. Silhuettvirkning av ny bebyggelse skal 
vurderes. 

b. Prinsippet om estetisk utforming av omgivelsene skal ifølge plan- og 
bygningslovens formål ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte 
byggetiltak (pbl § 1-1) 

c. Nye tiltak skal, i utforming og plassering på tomta, være tilpasset terrenget på 
en slik måte at uttak og forflytning av masser minimeres, og slik at eksisterende 
terreng og vegetasjon i størst mulig grad bevares. Utforming og plassering skal 
sikre gode visuelle kvaliteter, lysforhold og bruksareal. 

d. Større forstøtningsmurer, oppfyllinger og terrengendringer bør unngås. 
 

1.1.2. Kommunen skal godkjenne tiltakets plassering, og i den utstrekning det er 
nødvendig 

a. fremskaffe oppdatert situasjonskart for eiendommer berørt av det planlagte 
tiltaket, som ved behov skal være koordinatfestet 

b. oppgi toleransegrensene som gjelder for plasseringen av tiltaket i 
situasjonsplanen og i marken (utstikkingen). 

 
Når tiltaket er meldepliktig etter” Forskrift om saksbehandling og kontroll i 
byggesaker” (SAK), kap. III, skal tiltakshaver sørge for at tiltaket plasseres 
korrekt i marken. 

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJPLAN FOR ”Olalia”, tomt 24, 
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Når tiltaket er søknadspliktig etter” Forskrift om saksbehandling og kontroll i 
byggesaker” (SAK), kap. IV, skal ansvarlige foretak forestå plassering i 
marken (utstikking) og kontroll. 

 
 

1.1.3. Formålsområde for boligbebyggelse deles inn i tre delområder. To for 
boligbebyggelse og én spesielt for garasjering av kjøretøy. Heretter benevnt 
BKS1, BKS2 og BG. De enkelte delområdene har egne retningslinjer for 
bebyggelsen. 

 
1.1.4. Spesielle bestemmelser for delområde BKS1 

 
1.1.4.1. Bolighus med eventuelle garasjer og biloppstilling, skal ikke 

overstige BYA=45 %. Arealutnyttelsen for området beregnes i 
forhold til det arealet som omfattes av tomt 24 i 
reguleringsplanen for Lervågen (PlanID 1617_R0070).  

1.1.4.2. Det tillates inntil 2- 4 boenheter per huskropp som vist i 
reguleringsplanen. Mulighet for 14 boenheter for område BKS1. 

1.1.4.3. Bolighusenes høyde må ikke overstige 11 m fra gjennomsnittlig 
planert terreng til møne. 

1.1.4.4. Bebyggelsen kan oppføres i inntil 3 etasjer inkludert 
parkeringskjeller. 

1.1.4.5. Bygningene kan ha saltak, pulttak eller flatt tak. 
1.1.4.6. Garasjering for BKS1 skal skje i parkeringskjeller eller på felles 

garasjeområde, BG. Det skal avsettes plass for 6 oppstillingsplasser 
for besøkende på BKS1. 

1.1.4.7. Det skal avsettes minimum 1,0 parkeringsplass pr. boenhet i garasje. 
1.1.4.8. Areal for minimum 4 sportsboder bør opprettes innenfor område BG. 

Øvrig areal for sportsboder opprettes i parkeringskjellere. 
1.1.4.9. Det bør tilrettelegges for at husholdningsavfall fra boligene kan 

deponeres på felles servicestasjon innenfor område BG som også er 
hentestasjon for renovasjonsbil. 

1.1.4.11. Gangatkomst til boenheter skal planlegges og opparbeides i 
henhold til TEK 17 §8-5. Vurdering av egnethet i forhold til 
stigningsforhold skal redegjøres for i byggesøknad der nødvendig. 

1.1.4.12. Uteoppholdsareal skal ha maksimalt stigningsforhold 1/3. 
 
 

1.1.5. Spesielle bestemmelser for Delområde BKS2 
 

1.1.5.1. Bolighus med eventuelle biloppstilling, må ikke overstige 45 % av 
delområdets netto areal (BYA). 

1.1.5.2. Bolighusets høyde må ikke overstige 12 m fra gjennomsnittlig 
planert terreng til møne. 

1.1.5.3. Bebyggelsen kan oppføres i inntil 3 etasjer. Inkludert underetasje. 
1.1.5.4. Bygningene kan ha saltak, pulttak eller flatt tak. 
1.1.5.5. Det åpnes for 2 til 4 boenheter pr. bygningsvolum som vist i detalj 

på plankart. 
1.1.5.6. Det gis ikke anledning til oppføring av garasjer eller carporter på 

delområde B. 
1.1.5.7. Det skal avsettes 2 biloppstillingsplasser pr. husvolum. 
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1.1.5.8. Det bør tilrettelegges for at husholdningsavfall fra boligene kan 
deponeres på felles servicestasjon innenfor område BG som også er 
hentestasjon for renovasjonsbil. 

1.1.5.9. Areal til sportsboder for boenhetene bør opprettes i område BG 
1.1.5.10. Uteoppholdsareal skal ha maksimalt stigningsforhold 1/3. 
1.1.5.11. Gangatkomst til boenheter skal planlegges og opparbeides i 

henhold til TEK 17 §8-5. 
 
 

1.1.6. Spesielle bestemmelser for Delområde BG 
 

1.1.6.1. Bygg for biloppstillingsplasser tilhørende både BKS1 og BKS2 
1.1.6.2. Bygningsvolumet kan ha form av delvis åpen carport eller tett 

garasje 
1.1.6.3. Bygningen kan foruten biloppstillingsplasser inneholde sportsboder 

for minimum 10 boenheter for å dekke behov til for BKS1 og BKS2. 
1.1.6.4. Innenfor området skal det opprettes en miljøstasjon som dekker 

behovet for renovasjon for alle boenheter på BKS1 og BKS2. 
Miljøstasjonen bør opprettes på areal tilstøtende veg A2 mot øst slik 
at renovasjonsbil ikke trenger å kjøre inn på feltet via SV1 eller SV2. 

 
1.2. BUT : Uteopphold / lekeplass 

1.2.1. Område for uteopphold / lekeplass er vist på kartet med BUT 
1.2.1.1. Dette området skal avsettes som privat leke og uteoppholdsareal på 

bakkeplan, og skal kunne benyttes fritt av beboerne i delområdene 
BKS1, BKS2 

1.2.1.2. Arealet skal fungere for opphold for alle aldersgrupper med de 
funksjoner nødvendig. Utforming og tilgjengelighet til arealet skal 
synliggjøres på utomhusplan. 

1.2.1.3. Areal skal ha adekvat fysisk barriere mot trafikkareal for å unngå 
risiko for personskade. 

1.2.1.4. Området skal opparbeides og klargjøres ferdig til bruk samtidig med 
boenhetene på BKS1 og BKS2 

 
2. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

2.1. Adkomstveger, avkjørsler 
2.1.1. SV1 og SV2. Dette er veger fra privat veg og frem til den enkelte tomt 

slik de fremgår av plankartet. Disse vegene kan ha en kjørebane i en bredde 
på opptil 4 m. 

 
 

2.2. Teknisk infrastruktur 
2.2.1. All ny boligbebyggelse innenfor området skal tilknyttes offentlig eller privat 

vannforsyning i samsvar med Plan- og bygningslovens kap 27. All ny 
boligbebyggelse skal tilkobles avløpsanlegg i samsvar med Plan- og 
bygningslovens kap 27 og utføres i samsvar med Forurensingsloven og 
tilhørende forskrifter. 

2.2.2. Alt avløp er søknadspliktig. 
2.2.3. Før søknad om vann og avløp kan godkjennes, skal vann- og avløpsplan for 

reguleringsområdet være godkjent av Hitra kommune. 
2.2.4. Fellesledninger, kummer og annet nødvendig utstyr skal plasseres på en slik 

måte at dette ikke virker skjemmende i terrenget. Etter legging av vann- og 
avløpsledninger, samt plassering av eventuelle kummer skal det foretas 
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terrengmessige behandlinger, slik at det ikke oppstår sår i terrenget som 
virker skjemmende for omgivelsene. 

2.2.5. Det må etableres tilstrekkelig vannforsyning for brannbekjempelse i området 
gjennom tilstrekkelig kapasitet og tilstrekkelig antall brannkummer. I 
områder der åpen vannkilde utgjør slokkevannskilden, bør det legges til rette 
for at vannkilden er tilgjengelig ved alle årstider. 

2.2.6. Oppføring av bygninger til opphold av mennesker og dyr skal ikke tillates 
før denne bebyggelses behov for drikkevann er vurdert i forhold til 
vannverkets leveringskapasitet og eierskap til fordelingsledninger for 
drikkevann etter ferdig utbygging er avklart. 

 

3. GRØNNSTRUKTUR 

Ingen grønnstruktur i det regulerte området. 
 
 

4. FORSVARET 

Ingen områder for Forsvaret i det regulerte området. 
 
 

5. LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL 

Ingen områder for Landbruks-, Natur og Friluftsformål i det regulerte området. 
 
 

7. HENSYNSSONER 
7.1. Ved veikryss mellom A2 og samleveg A3 skal det etableres frisiktsone. 

 
 

8. FELLESBESTEMMELSER 
8.4 Gjerdes utførelse, høyde og farge skal godkjennes av bygningsrådet. Gjerdehøyde må 

ikke overstige 1,0 meter inklusive sokkel. Gjerde rundt boligen/fritidsboligen kan 
settes opp og bekostes av tomteeier for å skjerme mot beitedyr. Det henvises ellers til 
Gjerdeloven. 

8.5 Alle meldings- og søknadspliktige tiltak i planområdet skal byggemeldes eller 
omsøkes til Hitra kommune iht. Plan- og bygningsloven. 

8.6 Krav til uteoppholdsareal og lekeareal skal være i samsvar med §1.7.4 i 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Ved søknad om byggetillatelse 
må det legges ved en arealoversikt og utomhusplan som dokumenterer at 
kravene blir oppfylt ved utbygging i området. 

8.7 Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og 
anleggsfasen skal følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for 
trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og 
syklende, universell utforming, renhold og støvdemping og støyforhold. 
Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og 
anleggsarbeider kan igangsettes. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i 
anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som angitt i 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i 
arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2016, tilfredsstilles. 
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9. ANDRE FORHOLD 
 

9.1 Etter at denne reguleringsplan med tilhørende bestemmelser er vedtatt, kan det ikke 
inngås avtaler som er i strid med planen eller bestemmelsene. 

9.2 Unntak fra reguleringsplankart eller reguleringsbestemmelsene må omsøkes som 
reguleringsendring eller som dispensasjon, jf. plan- og bygningslovgivningen. 

9.3 Den til enhver tid gjeldende forskrift om avfallshåndtering på byggeplass skal følges. 
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