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Gjesdal kommune     Vedtatt i kommunestyret i sak 73/20 den 14.09.2020 

       Bestemmelser siste revidert: 01.07.2020 

REGULERINGSPLAN FOR VESTLIBAKKEN 22-26, ÅLGÅRD 
Reguleringsbestemmelser 

Detaljregulering  

 

PlanID 2019 03 

Saksnummer websak 19/1498 

 

1 PLANENS HENSIKT 
Planens hovedhensikt er omregulere del av friareal og legge til rette for fortetting i 

eksisterende boligfelt, i form av frittliggende eneboliger.  

 

2 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 
 

2.1 Terrengtilpasning og utforming av bygninger  
For alle tiltak i planområdet skal det legges vekt på å få en god landskapstilpasning som 

hensyntar sol/skygge- og utsiktsforhold i og nær planområdet. Alle boenheten innenfor 

planområdet skal ha minimum 56 m² privat uteoppholdsareal til opphold og lek. Minimum 50 

% av uteoppholdsarealet skal ha sol ved vårjevndøgn kl. 15.00  

Ny bebyggelse og uterom skal ha en utforming av høy arkitektonisk og materialmessig 

kvalitet. Det skal legges vekt på miljø- og ressursvennlige løsninger.  

 

2.2 Overvannshåndtering 
Ved dimensjonering av fordrøyningsanlegg skal det dimensjoneres i samsvar med kommunal 

standard for 20- års flom, og IVF-nedbørskurver 44190 Time-Lye. Det skal tas hensyn til økte 

nedbørsmengder i fremtiden, der det skal legges til +20 % intensitet på IVF-kurver ved 

dimensjonering. 

Arealbruksendringer skal ikke medføre økt belastning på eksisterende overvannssystem. 

 

2.3 Vann og avløp 
Arealbruksendringer skal ikke medføre økt belastning på eksisterende vann- og 

avløpssystem. 

Vann- og avløpsnett skal etableres i samsvar med kommunalteknisk norm for vann- og 

avløpsledninger. Tilkobling skal skje iht. plantegning VEBA-H101-1Prinsippløsning VA 
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2.4 Renovasjon 
Det legges opp til individuell løsning med egne avfallsbeholdere for den enkelte tomt. For 

beboere i Myrabekkveien plasseres beholdere ved felt o_BRE på tømmedagen. For beboere 

i Vestlibakken plasseres beholdere ved parkeringsplass/snuplass rett nord for planområdet 

(på gnr. 6, bnr. 121), på tømmedagen.  

 

3 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)  
 

3.1.2 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse BFS1 og BFS3 

a. Tomtene innenfor felt BFS1 og BFS3 skal bestå av eneboliger. Det tillates maksimalt 

bebygd areal %BYA = 40 %. 

b. Boligene skal ha saltak med maks gesimshøyde 5,5 meter og maks mønehøyde 7,5 

meter.  

c. Parkering skal skje på egen tomt. Det skal legges til rette for to parkeringsplasser for 

bil og to plasser til sykkel pr. boenhet. 

d. Carport/garasje tillates oppført med maks bebygd areal, BYA, 50 m² pr eiendom. For 

carport/garasje er maks tillatte gesimshøyde 3 meter og maks mønehøyde 5 meter.  

e. Carport/garasje/bod kan plasseres i strid med regulerte byggegrenser selv om den 

henger sammen med boligen. Carport/garasje/bod kan underbygges med boligareal. 

Garasje plassert parallelt med kjøre- og gangvei skal stå minst en meter fra 

veikanten. Når garasje kommer vinkelrett på veien skal avstanden være minst 5 m.  

f. Avkjørsler er vist på plankart. Det tillates kun en avkjørsel per eiendom med maks 

bredde 4,0 m og med nødvendig sikt 2 x 5 m. 

 

3.1.3 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BFS2 

a. Det skal oppføres tre boenheter i form av eneboliger og/eller kjedehus. For den 

enkelte tomt tillates maksimalt bebygd areal %BYA = 35%. Regulert tomt mot 

Myrabekkveien tillates delt i to tomter. 

b. Boligene skal ha pulttak og samme takvinkel.  

c. Maks kotehøyde for høyeste gesims vises på plankartet. 

d. Parkering skal skje på egen tomt. Det skal legges til rette for to parkeringsplasser for 

bil og to plasser til sykkel pr. boenhet. 

e. Carport/garasje/bod kan plasseres i strid med regulerte byggegrenser. Garasje 

plassert parallelt med kjøre- og gangvei skal stå minst en meter fra veikanten. Når 

garasje kommer vinkelrett på veien skal avstanden være minst 5 m.  

f. Carport/garasje tillates oppført med maks BYA 50 m² pr eiendom. For carport/garasje 

er maks tillatte gesimshøyde 3 meter og maks mønehøyde på 5 meter  

g. Minst en av boligene innenfor felt BFS2 skal bygges som tilgjengelig boenhet, i tråd 

med kravene i TEK17.  

 

3.1.4 Andre typer bebyggelse og anlegg – renovasjonsanlegg o_BRE 

Innenfor felt o_BRE skal det etableres plass for utsetting av avfallsbeholdere. O_BRE kan 

benyttes av beboere i Myrabekkveien for oppstilling av avsfallsdunker på tømmedagen. 
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3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 
 

3.2.1 Veg felt o_SV2 

Felt o_SV2 skal opparbeides med 4 meters bredde og iht. Vegnorm for Sør-Rogaland. 

3.2.2 Veg felt f_SV 

Veg f_SV er felles for boenheter innenfor felt BFS3. 

 

4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER  
 

4.1 Før rammetillatelse – felt BFS2 
Ved søknad om rammetillatelse innen felt BFS2 skal det redegjøres for hvordan overvann 

skal håndteres på den aktuelle tomten. Dette skal godkjennes av teknisk drift i Gjesdal 

kommune.  

4.2 Før bebyggelse tas i bruk – felt BFS2 
Følgende felt skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse innenfor felt BFS2: 

- Veg o_SV2, fram til gnr. 6, bnr. 1078, Myrabekkveien 13 

- Felt for renovasjon o_BRE 

 

 

 

 


