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BESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN 
GARTNERITOMT LINNESSTRANDA 

 

 

 

 
FORMÅL 
Formålet med reguleringen er å omregulere eksisterende gartneribruk til boliger med 

tilhørende anlegg, felles innkjørsel og felles lekeplass. 

 

 

1) GENERELT 
1) Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det område som er vist med 

reguleringsgrense på plankartet, revidert 29.08.2003. 

2) Området reguleres til følgende formål: 

 

 

2) BOLIGBEBYGGELSE 
1) I område B1-B3 kan oppføres boligbebyggelse med tilhørende anlegg. B1-eksisterende 

bebyggelse som ikke endres. B2 og B3 skal det oppføres småhusbebyggelse med 

tilhørende anlegg. Bebyggelsen skal plasseres som vist på kartet. 

 

2) Boligene kan bygges i inntil 2 etasjer. 

 

3) Gesimshøyde må ikke overskride 7 meter. 

 

4) Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader. 

 

5) Maksimalt bebygd areal BYA er 20 % av tomtens nettoareal inklusiv garasje/uthus. 

 

6) For eneboligbebyggelse skal det avsettes plass for 3 biloppstillingsplasser pr. bolig, 

hvorav 2 skal være vist i garasje. Dersom det innredes hybelleilighet kreves det 1 

biloppstillingsplass i tillegg. 

 

7) For tomannsbolig/rekkehus skal det avsettes plass for 2 biloppstillingsplasser pr. bolig 

hvorav 1 skal være vist i garasje. 

 

 

3) NATURVERNOMRÅDE 
Naturvernområde langs bekken skal ikke endres og eller nyttes til annet formål. Det 

skal opprettholdes som naturvernområde. 
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4) FELLESOMRÅDE 
Fellesområde skal nyttes til: 

- Felles avkjørsel (Tf) 

- Felles lekeplass (Lek) 

 

 

5) FELLES BESTEMMELSER 
1) For konsentrert boligbebyggelse av enhver art kreves utarbeidet utenomhusplan. 

Utenomhusplanen skal være godkjent av kommunen før byggetillatelse gis. 

Utenomhusplanen skal som minimum være i målestokk 1:500, fortrinnsvis 1:200. 

 

2) Bebyggelsen skal ha en god form og materialbehandling. Bygninger som det er 

naturlig å se i sammenheng skal ha enhetlig og harmonisk utførelse når det gjelder 

hovedform, farge og takform. 

 

 

3) Eksisterende vegetasjon skal søkes bevart. 

 

4) Lier kommune tillater mindre vesentlige unntak fra disse reguleringsbestemmelsene, 

når særlige grunner taler for det, innenfor rammen av plan- og bygningsloven. 
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