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Utbyggingsavtale for Mellom-Vik boligområde i Nord-Odal kommune

mellom Elin og Roger Trøftmoen, Nord-Odal kommune og GIV AS IKS.

Avtalen er utferdiget i 3 -- tre - eksemplarer, ett til hver av partene.

1. Hjemmelsgrunnl ag

Avtalen er inngått på grunnlag av vedtak i Nord-Odal kommunestyre 29.05.2007 sak 033/07
om bruk av utbyggingsavtaler med hj emmel i § 64 a i plan- og bygningsloven som gjaldt på
vedtakstidspunktet. Bestemmelsen er videreført i gjeldende plan- og bygningslov $ 17-2.
Forutsetning f or bruk av utbyggingsavtaler.
Avtalens innhold er i samsvar med pbl. $ 17-3. Avtalens innhold.

2. Parter

Elin og Roger Trøftmoen (heretter kalt utbygger)

Nord-Odal kommune, org. nr. 964 950 768 (heretter kalt kommunen)

GIV AS, org. nr. 989 0 16 245 (heretter kalt GIVAS)

3. Formål

Denne avtalen har til formal afastlegge arten og omfanget av de arbeider som hver av
partene skal besørge utført i forbindelse med utbyggingen av Mellom-Vik boligområde,
samt afastsette vilkårene for kommunens og Givas sin overtakelse av infrastruktur
innenfor avtalens geografiske virkeområde.

Utbygger forplikter seg  til agjore denne avtalen kj ent for kjøpere av nye boenheter innenfor
avtalens geografiske virkeområde.

Ved motstrid mellom denne avtale og bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og
bygningsloven skal avtalens bestemmelser vike for plan- og bygningslovens bestemmelser
eller bestemmelser gitt i medhold av denne lov.

Ved motstrid mellom denne avtale og bestemmelser fastsatt i reguleringsplan med
bestemmelser for 20 19000 1 Mellom-Vik boligområde skal avtalens bestemmelser vike
for bestemmelser fastsatt i reguleringsplan med bestemmelser for 20 190001 Mellom-
Vik boligområde.



Fremføring av vann, elektrisitet og bredbånd til utbyggingsområdet er ikke omfattet av
avtalen. Disse forhold må utbygger avklare med rette vedkommende.

4. Utbyggingsområde (geogr afisk avgr ensning og plangrunnlag)

Utbyggingsområdet er regulert i reguleringsplan 20 190001 Mellom-Vik boligområde,
vedtatt av kommunestyret i Nord-Odal 10.06.2020 (sak 047/20). Området skal opparbeides
og bygges ut i henhold til vedtatt plankart datert 09.12.20 19 (rev 18.05.2020) med tilhørende
reguleringsbestemmelser datert 09.12.20 19 (rev 18.05.2020). Bilag 1: Plankart og bilag 2:
Reguleringsbestemmelser.

Utbyggingsområdet er i plankartet definert BFSl , BFS2, BKSl , BKS2, o_SV l , o_SV2, SV3,
L, o_GV og f_Lek. Eiendommene som inngår i planområdet er deler av 13/4 (Elin og Roger
Troftmoen), 34/78 (Terje Ekornhol) og 34/ 132 (Mona Troftbraten). Utb yggingsomradet
samsvarer med planområdet og fremgår av bilag 1: Plankart.

5. Omfang av utbyggingen

Reguleringsplanen åpner for utbygging av boliger i område BFS 1, BFS2, BKS 1, BKS2.
Rammene for utbyggingen er fastsatt i reguleringsplanen med bestemmelser. Utbyggingen
omfatter også opparbeidelse av nødvendig felles infrastruktur i form av adkomstveger,
vann- og avlp sledninger/anlegg, stromforsyning, bredbåndskabler, vegbelysning, etc.

6. Pr osjektering

6.1 Veg
Utbygger skal sørge for at det blir utarbeidet tekniske planer for bygging av alle nye veger/
veganlegg som inngår i utbyggingsområdet og som er nødvendige for gjennomføring av
planen.

De tekniske planene skal omfatte alle endringer i eksisterende infrastruktur i eller utenfor
utbyggingsområdet som er nødvendige for gjennomføring av planen. Veg- og gatenorm
for Nord-Odal kommune vedtatt 05.06.20 14 skal legges til grunn for prosj ektering og
utførelse av alle veger/veganlegg.

Alle veger i utbyggingsområdet skal ha asfalt som slitedekke. Utbygger skal besørge
prosj ektering av nødvendig gatebelysning og ledningsnett til gatebelysningen. Anlegg langs
offentlig veg skal ha eget strømabonnement. Anlegget skal styres via fotocelle og urbryter.
Det skal benyttes LED-teknologi.

Prosj ekteringen skal i sin helhet bekostes av utbygger.
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6.2 Avlopsanlegg
Utbygger skal sørge for at det blir utarbeidet tekniske planer for bygging av avløpsanlegg
som er nødvendige for gjennomføring av reguleringsplanen. Prosjekteringen skal i sin
helhet bekostes av utbygger. Planene skal også omfatte alle endringer i eksisterende
infrastruktur i eller utenfor utbyggingsområdet som er nødvendige for gjennomføring av
planen. Vann- og avlp snorm utarbeidet av GIV AS skal legges til grunn for prosjektering
og utførelse av avløpsanlegg.

De tekniske planene skal vise hvordan planområdet er tenkt knyttet til eksisterende
kommunaltekniske anlegg, hvilke anlegg som skal bygges og hvilke anlegg som senere
skal overtas av GIV AS.

6.3 Fellesområde f Lek
Utbygger skal sørge for at det blir utarbeidet planer for opparbeidelse av område f_Lek.
Prosjekteringen skal i sin helhet bekostes av utbygger.

7. Utforelse

7.1 Veg
Utbygger skal sørge for opparbeidelse av alle nye veger/veganlegg som er omfattet av
reguleringsplanen og som er nødvendige for gjennomføring av planen. Utførelsen skal i sin
helhet bekostes av utbygger. Utførelsen skal også omfatte alle endringer i eksisterende
infrastruktur i eller utenfor utbyggingsområdet som er nødvendige for gjennomføring av
planen. Utbygger skal bekoste og besørge oppsatt nødvendig gatebelysning. Utbygger
bekoster og besørger utført fremføring av elektrisk ledningsnett til gatebelysningen.

Veg- og gatenorm for Nord-Odal kommune vedtatt 05.06.2014 skal legges til grunn for
utførelse av alle veger/veganlegg. De tekniske planene skal være godkjent av kommunen før
tiltak kan iverksettes. Det forutsettes at utførelsen blir i samsvar med normen.

7.2 Avlopsanlegg
Utbygger skal sørge for opparbeidelse/bygging av avløpsanlegg som er nødvendige for
gjennomføring av reguleringsplanen. Utførelsen skal i sin helhet bekostes av utbygger.
Utførelsen skal også omfatte eventuelle endringer av eksisterende infrastruktur i eller
utenfor utbyggingsområdet som er nødvendig for gjennomføring av planen. Vann- og
avlopsnorm utarbeidet av GIV AS skal legges til grunn for utførelsen av alle
avløpsanlegg. De tekniske planene skal være godkjent av GIV AS før det kan gis
igangsettingstillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl). Det forutsettes at
utførelsen blir i samsvar med normen.

7 .3 Fellesområde f Lek
Utbygger skal sørge for opparbeidelse av område f_Lek. Utførelsen skal i sin helhet
bekostes av utbygger.

8. Overtakelse

8.1 Veg
Etter ferdigstillelse av veganlegg som er regulert til offentlig veg i utbyggingsområdet
overtar kommunen vederlagsfritt eiendomsretten til disse. Øvrige veger i
utbyggingsområdet skal være private.

Forut for kommunens overtakelse av anlegg skal det gjennomføres innmåling og kartfesting
av anleggene. Data skal leveres i digital form etter gjeldende SOSI-standard.
Ved overtakelsesforretningen skal det gis en beskrivelse av utforming og tilstand på
anleggene som kommunen overtar. Overtakelse anses som foretatt først når det foreligger
overtakelsesdokument signert av kommunen og av utbygger.
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Utbygger bekoster og rekvirerer oppmålingsforretning for de offentlige arealene som
kommunen overtar i henhold til reguleringsplanen. Utbygger besørger at det blir utferdiget
skjøte for de arealene som blir overtatt av kommunen. Kommunen betaler tinglysingsgebyr
for tinglysing av skjote(r).

Utbygger har ansvar for drift og vedlikehold av de fremtidige kommunale veger og anlegg
inntil avtale om kommunens overtakelse ved kommunens og utbyggers signatur på
overtakelsesprotokoll foreligger.

8.2 Avlopsanlegg
Etter ferdigstillelse av avløpsanlegg overtar  GIV AS  vederlagsfritt eiendomsretten til disse.
GIV AS sitt ansvar er begrenset til hovedledningsnettet.

Alle stikkledninger, fra tilknytningspunkt på hovedledningsnettet og frem til abonnentens
interne ledninger, overtas av abonnenten og er dennes ansvar, j f. standard abonnementsvilkår
for vann- og avlopstilknytning i Nord-Odal kommune/GIV AS.

Bestemmelse som avgrenser Givas sitt ansvar for ledningsnettet som beskrevet over skal
utbygger sørge for at blir inntatt i kjøpekontraktene for tomtene og i skjøtet for den enkelte
tomt.

Forut for GIV AS sin overtakelse av anlegg skal det gjennomføres videoinspeksjon av alle
ledninger, innmåling og kartfesting på åpen grøft av alle avløpsledninger (og eventuelle
overvannsledninger), med bend, kummer, sluk, etc. Data skal leveres i digital form etter
gjeldende SOSI-standard for innmålingsdata og i format for video som godtas av Givas.
Ved overtakelsesforretningen skal det gis en beskrivelse av utforming og tilstand på de
anleggene som Givas overtar. Overtakelse anses som foretatt først når det foreligger
overtakelsesdokument signert av Gi vas og av utbygger.

Utbygger har ansvar for drift og vedlikehold av de fremtidige avløpsanleggene inntil avtale
om GIV AS sin overtakelse ved utbyggers og GIV AS sin signatur på overtakelsesprotokoll
foreligger.

Utbygger skal bekoste og besørge tinglyst nødvendige rettigheter som sikrer tilgang for
GIV AS til offentlig ledningsnett ved behov for vedlikehold eller reparasjon av ledningsnett.
Det kan ikke gis tillatelse til fradeling av tomter i utbyggingsområdet før nødvendige
rettigheter som nevnt over er tinglyst.

8.3 Fellesområde f Lek
Felles lekeområde f_Lek skal være et realsameie mellom eiendommene i område BFS 1, slik
det er fastsatt i reguleringsplan. Fellesområdet skal forvaltes og driftes av dette sameiet.
Utbygger rekvirerer og bekoster fradeling av fellesområdet og besørger overskjøting til de
aktuelle eiendommene. Utbygger skal sørge for at dette tas inn i kjøpekontraktene for den
enkelte tomt.

9. Sikkerhet

Som sikkerhet for gjennomføring med fastsatt kvalitet av vei- og avløpsanlegg, samt øvrige
tiltak som er omfattet av denne avtalen og som kommunen skal overta, forplikter utbygger
seg til overfor kommunen å utstede en påkravsgaranti fra godkjent kredittinstitusjon.
Påkravsgarantien skal gjelde i utforelsestiden og i reklamasjonstiden, og skal godkjennes av
kommunen og være utstedt før arbeidene med anleggene igangsettes.

Ved trinnvis utbygging av utbyggingsområdet kan det utstedes påkravsgaranti for hver enkelt
etappe for seg under forutsetning av at etappeoppdelingen ikke er til hinder for at anlegg som
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skal utføres i etappen kan fungere uavhengig av videre utbygging. Garantibeløpet for den
samlede utbyggingen er satt til kr . 500.000,-. Ved trinnvis utbygging skal garantibeløpet for
en enkelt etappe ikke være mindre enn kr. 200.000,-.

Dersom anleggene som kommunen skal overta ikke blir fullført innen rimelig tid i henhold til
denne avtalen, skal kommunen gi utbygger en rimelig frist til afullfore anlegget, etter
fristens utløp, står kommunen fritt til afull fore anleggene for utbyggers regning, og herunder,
om utbygger ikke betaler, benytte seg av påkravsgarantien etter at skriftlig varsel er gitt til
utbygger og påkrav sendt til vedkommende kredittinstitusjon. Beløpet skal utbetales straks,
uten hensyn til innsigelser, ved første skriftlige krav.

Utbygger forplikter seg til i en periode på 3 - tre - aretter overlevering av anleggene til
kommunen, uten omkostninger for kommunen, å rette feil og utbedre skader som skyldes feil
utførelse av anleggene. Påkravsgarantien benyttes i garantitiden. Garantien reduseres til 80%
av garantibeløpet det første året etter overtakelse, til 70% det andre året og til 60% det tredje
og siste året. Kommunen skal gi melding til kredittinstitusjonen når garantien kan reduseres i
tråd med forannevnte beløp og prosentsatser. Dersom anleggene etter det tredje garantiåret
har godkjent tilstand skal kommunen meddele dette skriftlig til utbygger slik at han kan få
garantien slettet.

10. Refusjon

Utbygger må for egen regning og risiko fremme krav om refusjon etter plan- og
bygningsloven, kapittel 18.  Opparbeidelsesp likt og refusjon av utgifter til veg, vann og avløp
mv.

Eventuelle krav mot omkringliggende eiendommer vedrørende økonomisk bidrag til
opparbeidelse av og vedlikehold av veg- og fellesarealer må søkes løst ved de ordinære
bestemmelser om refusjon i plan- og bygningsloven.

11. Overdragelse av rettigheter

Ved fremtidig helt eller delvis salg av eiendommer som inngår i utbyggingsområdet eller av
utbyggingsrettighetene for området skal utbygger sikre at alle plikter i henhold til denne
avtalen blir overført til ny eier eller rettighetshaver, herunder sikre rettsetterfolgers plikt til
samme ved fremtidig videresalg.

12. Overdragelse av refundert MV A  i  forbindelse med justeringsrett

Kommunen og GIV AS gir utbygger rett til refusjon av MVA i forbindelse med
j usteringsrett grunnet avtalt overdragelse av veier, vann- og avløpsanlegg og annen
infrastruktur fra privat eier til kommunen og GIV AS, og vil løpende tilgodeskrive
overdrager i medhold av j usteringsordningene, med fradrag for kostnader til å
administrere ordningen.

Det forutsettes skriftlige avtaler. Avtalene skal inneholde bestemmelser om
gjennomføring og overtagelse, samt de økonomiske premissene for avtalene.
Avtalene inngås i forbindelse med overdragelsen.

13. Tvister

Enhver tvist mellom partene om forståelsen og gjennomføringen av denne avtalen skal søkes
avgjort ved forhandlinger mellom partene.
Dersom forhandlinger ikke fører frem skal tvisten vanligvis avgjøres av de ordinære
domstolene. Eiendommens verneting er rett verneting.
Partene kan etter at tvist har oppstått likevel avtale at saken i stedet kan avgjøres av en
voldgiftsrett oppnevnt etter reglene i voldgiftsloven.
Eventuelle krav fra tredjepart i forbindelse med utbygging av området som omfattes av denne
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avtalen er kommunen uvedkommende.

14. Ikrafttredelse

Denne avtalen trer i kraft når den er undertegnet av alle parter.

Dato, ft .2021

±.La..ll .t i e . . - vu/A..
Utbygger

Dato{!LOXl( 2021
Nord-Odal kommune
Ordfører

Dato, -- /.9 ..:: 2021

#tee fest or
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PAN 1 2

NORD-ODAL KOMMUNE

Reguleringsbestemmelser i t ilknyt ning ti l deta lj regulering for
MELLOM-VI K BOLI GOMRÅDE, DEL AV GNR. 13 BNR. 4 M.FL.

Plannummer : 20190001

• Planen er datert: 09.12.19 rev 18.05.2020
• Bestemmel sene er datert: 09. 12.19 rev 18.05.2020
• Vedtatt av kommunestyreti Nord-Odal: 10.06.2020 (sak 047/20)

Dersom det i forbinde/se med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke
er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikr i ngssoner pd
fem meter. Det er viktig at ogsa de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse.
Melding om funn skal straks sendes samferdsel, miljø og plan v/ kulturvernseksjonen, Hedmark
fylkeskommune, j fr. lov om kultu rminner $ 8, annet ledd.

1 GENERELT, REGULERINGSFORMAL
1.1 Hensikten med planen er atilre ttelegge for etablering av frittliggende og konsentrert småhus-

bebyggelse med tilhørende veger, anlegg og grønnstruktur på del av eiendommen gnr. 13 bnr. 4.

1.2  I planen er det regulert områder for følgende arealformål (PBL § 12-5) :
1: Bebyggelse og anlegg
• Frittliggende småhusbebyggelse (BFS 1 - BFS2)
• Konsentrert smahusbebyggelse (BKS1 - BKS2)
• Lekeplass (Lek)

2: Samferdselsanleggog teknisk inf rast ruktur
• Veg (SVl - SV3)
• Gangveg (Gv)

3: Landbru ks-, natur- og f riluftsformål
• Landbruksområde (L)

Hensynssoner (PBL 5 12-6, punkt a og punkt c)
• Slkrlngssone; Frisikt (H140_ 1 - 2)
• I nfrastruktursone; krav vedrørende infrastruktur (H410_3)

eg uleringsbestemmelser



2 REKKEFOLGEBESTEMMELSER
2.1 I de enkelte delområder kan utbygging ikke finne sted før tekniske anlegg som er nødvendig for

utbygging av området er etablert .

2.2 Før bygging innenfor delområdene kan iverksettes, skal tekniske planer for veg, vann, avløp,
overvann være godkj ent etter bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

2.3 Felles lekeplass(f_lek) skal opparbe ides før nye boliger i område BFSl tas i bruk. Arealet ska l
planeres og tilsås, og t ilrettelegges med minimum et lekea pparat og sitteplasser. Beplantning,
t ilsåing og evt . andre arbe ider som er årstidsavhengig ska l være gj ennomført senest 15. j uni etter
at boligene er tatt i bruk.

2.4 For BKSl 0g BKS2 skal felles parkering, felles renovasjon sanlegg og felle s uteop pholdsarealer
være etablert før nye boliger inne nfor disse feltene tas i bruk. Beplantning, ti lsåing og evt. andre
arbeider som er årstidsavhengig ska l være gjennomført senest 15. j uni etter at boligene er tatt i
bruk.

2.5 Før ferdigtillatelse for boliger inne nfor område 8FS1, BFS2 0g BKS2 ka n gis, ska l gang-og
sykk elveg o_GV vaere etablert .

3 FELLESBESTEMMELSER
3.1 Ved søknad om tiltak ska l det foreligge detaljert utomhusplan. Hvilke forhold som ska l redegj øres

for i planen avklares i forbindelse med forhåndskon feranse.

3.2 Det ska l innenfor område BKSl 0g BKS2 utarbei des en helhet lig illustrasjonsplan. Hvilke forhold
som ska l redegjøres for i planen avklares i forbindelse med forhåndskonferanse.

3.3 Boligbeby ggelsen ska l plasseres innenfor planens angitte byggegrenser. Fritt liggende
garasj er/ uthus ka n etter skj ønn fra kommunen ti llates plassert innti l 1 meter fra eiendomsgrense
mot veg . Dersom garasj en plasseres med innkjøring vinkelrett på vegen ska l avstanden likevel
være minimum 6 meter fra eiendomsgrense mot veg .

3.4 Kommunen skal påse at bebyggelsens form, fasader og materialbruk gir gode estetiske løsninger,
er godt terrengt ilpasset og at området f ramstår med et helhetl ig utt rykk. Frittstående garasj er,
boder, levegger og gj erde r ska l ha materialbruk og farger tilpasset bolighuset. Bebyggelse n ska l
ha ikkereflekterende takt ekking .

3.5 Siktlinjer, solforhold og utsikt er vikt ige elementer ved byggingen av nye boe nheter, og det skal
ved søknad om ti ltak redegj øres for hvordan disse forholdene er ivaretatt , også for bakenfor-
liggende be byggelse. Kommunen ka n stille krav om at det utarbeides en sol-/ skyggeanalyse som
viser t iltakets virkning på utearealer og bebyggelse.

3.6 Skja ring er og fyllinger på den enkelte tomt skal ikke være høyere enn 1,5 m målt vertika lt fra
topp til bunn av skjæring/ fylling. Fyllingsfot og topp skjæring skal ligge minimum 1 meter fra
tomteg rense mot naboe iendom og veg .

3.7 Ved søknad om ti ltak ska l det redegj øres for lokal overvannshåndtering og sikring av flomveger.
Overvann skal håndteres loka lt på den enkelte eiendom.

3.8 Miljovernd epartementets ret ningslinj er for stoy i arealpl anle gging , T- 1442/ 2016, skal folges ved
realisering av reg uleringsplanen.

3.9 Før tillatelse til tiltak ka n gis ska l det foreligge dokumentasjon om sikker byggegrunn.
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3.10 Fremføring av ledningsnett skal skje ved j ordkabel. Luftstrekk er ikke tillatt innenfor planområdet

3.11 A op f ra bygningene innenfor planområdet skal sikres gjennom t ilkobling til det offentlige
avløpsnettet Bygningene skal tilkobles felles vannverk.

Parkering
3.12 For frittliggende småhusbebyggelse skal det avsettes mini mum 2 bilopps tilling splasser. For

konsentrert småhusbebyggelse skal det avsettes minimum 1,5 biloppstillingsplasser pr. boenhet.

3.13 Der det ifølge TEK er krav om parkering for forflyttingshemmede gj elder følgende norm: For
parkering med inntil 10 biloppstillingsplasser skal det være avsatt minimum 1 parkering for
forflytningshemmede. For parkering med flere enn 10 biloppstillingsplasser skal minimum 10 %
være reservert forflytningshemmede. Biloppstillingsplass for forflytningshemmede skal ha en
bredde på 4,5 meter og en lengde på 6 meter.

3.14 Biloppst i lling spla ss skal utformes i henhold til statens vegvesen håndbok Nl 00 og Nord-Odal
kommunes veg- og gatenorm. I beregningsgrunnlaget for grad av utnytting skal det legges til
grunn 18 kvm pr. biloppst illingsplass på bakkeplan. Parkeringsarealer i p-kjeller inngar ikke ved
beregning av grad av utnytting.

3.15 For konsentrert småhusbebyggelse skal det være sykkelparkering tilsvare nde 2 plasser pr.
boenhet. Sykkelpa rkeringen kan opparbeides som fellesanlegg, men skal fortrinnsvis plasseres
nær boligenes inngang.

4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL 5 12-5 led d nr.1)
Frittliqgende smahusbebyggelse (BFS1-BES4 )

4.1 I nnenf or områdene t illates f rittliggende ene- eller tomannsboliger med tillatt gesimshøyde innti l
6,5 meter over gj ennomsnittlig planert terreng.

4.2 Boenhetene på tomt nr. 4, 5og 6 skal ha hovedfunksjonene på inngangsplanet. Med
hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, bad og toalett . Av dette følger at kravene til
t ilgjengelig boenhet gj elder for disse boenhetene, jf. plan- og bygningsloven og byggteknisk
forskrift. Det skal ved søknad om tiltak redegjøres for hvordan disse kravene er ivaretatt .

4.3 Ved søknad om igangsettelsestillatelse skal plassering av garasj e fremgå av situasjonsplanen, selv
om denne ikke skal oppføres samt idig med hovedhuset. Garasj e/ uthus begrenses t il en etasj e
med maks gesimshøyde på 3 meter over gjennomsnittlig planert terren g. Tillatt bruksareal for
garasje/ uthus skal ikke overstige BRA = 70 m 2•

Konsentrert smahusbebyggelse (B8KS1-BKS2)
4.4 I nnenfor områdene t illates det konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsboliger, kjede-

og rekkehus samt tunbebyggelse. Minimums utnyttelse skal vaere %-BY A = 30%.

4.5 50% av boenhetene innenfor områdene skal ha hovedfunksjonene på inngangsplanet . Med
hovedfunksjoner menes stue, kjøkken, soverom, badog toalett . Av dette følger at kravene til
tilgjengelig boenhet gjelder for disse boenhetene , j f . plan- og bygningsloven og byggteknisk
forskrift . Det skal ved søknad om tiltak redegjøres for hvordan disse kravene er ivaretatt .

4.6 Boliger kan oppføres med gesimshøyde på inntil 7,0 meter over gj ennomsnittlig planert terreng.

4.7  Det skal utformes en helhet lig illust rasjonsplan for området der tomteinndeling skal fremgå.
Fradeling skal skje i henhold til illustrasjonsplanen.

4.8  Nedgravde avfallsbrønner skal benyttes som renovasjonsløsning innenfor områdene.
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4.9 I nnenfor området er det krav om minimum 40 m' uteop pholdsareal pr. boe nhet , hvorav minimum
10 m' skalvære privat og minimum 20 m2 skal være felles. Uteoppholdsarea let kan løses på
bakkeplan, som balkong eller terrasse . Uteoppholdsa realet ska l være ferdigstilt før boligene tas i
bruk. Som en del av felles uteoppholdsareal skal det for hver bygningsgruppe etableres en felles
møteplass inkludert nærlekeplass for de minste barna. Møteplassen ska l ha en størrelse på
minimum 200 m2 og være godt egnet til formålet. Nærlekeplassen ska l minimum inneholde
sandkasse , lekeapparat, be nkog bord. Arealet t ilknyttet hver bygningsgruppe ska l være ferdigsti lt
før boligene tas i bruk

4.10 Gjennom BKSl skal det sikres og opparbeides adkomst for myke t rafika nter mot Viksbakken.

Lekep lass(f Lek)
4.11 Lekepla ssen er felles for eiendommene innenfor BFSl. Lekeplasse n ska l planeres og tilsåes, og

t ilrettelegges med minimum et lekeapparat og sitteplasser. Event uell oppa rbeidelse innenfor
områdene skal skje etter prinsippet om univ ersell utforming . Lekeplassen ska l være tilgjengelig for
allmennheten.

5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNSI KS I NFRASTRUKTUR (PL 5 12-5. led d nr. 5)
5.1 Vegene ska l ha åpne grøfter for sikring av flomveger. Det tillates ror/ kulvert er ifm. kryssing av

veger.

5.2 Veg o_SVl og o_SV2 er offentl ig veg .

5.3 Veg SV3 er privat veg.

5.4 o_GV er offentlig gangveg .

6 HENSYNSSONER (PBL 5 12-6)
Frisiktsone (H140 1-2)

6.1 I nnenfor frisiktsonen skal det ikke være sikt hindrende gj enstander høyere enn 0,5 meter over
t ilstøtende vegers nivå.

Infrastruktursone(H410. 3)
6.2 I nnenf or H410_3 skal det sikres åpne flomveger gj ennom planområdet.

Egengod kj ent av Nord _.ø dal kommune
10.96.2020,s , 'rdtsrer

x 3 2 M
ordfører -
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