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Notat med innspill til krav for utvikling av Storgata 71, Moelv 

Innspill til planarbeidet med utvikling av eiendommen. En viser også til bestemmelsene for 
gjeldende Kommuneplans Arealdel. 

Krav til detaljregulering  

Krav om føringer for utvikling og samspill med omgivelsene 
Detaljregulering skal gi nødvendige føringer for utvikling av området, blant annet:  
- Hvordan funksjons- og kvalitetskrav skal ivaretas.  
- Prinsipper for organisering av bebyggelse og uteområder. 
- Detaljert fordeling av byggehøyder og etasjetall. Gesims- og mønehøyder.  
- Nødvendige rekkefølgekrav for å sikre etablering av lekeplasser, leke- og uteoppholdsareal.   
- Lokalisering av private/felles arealer for lek- og uteopphold og nødvendig areal for 

lekeplassdekning.  
- Sikre skille mellom private- og offentlig tilgjengelig område der grønnstruktur grenser mot 

privat uteområde på bakkenivå. 
- Adkomst/avkjøring og parkering. Lokalisering av hovedadkomst for biltrafikk og løsning for 

parkeringsdekning, fortrinnsvis i kjeller/bygning.  
- Hvordan byggelinjer, byggegrenser og frisikt ivaretas.  
- Hvordan hensynet til støy og vibrasjoner skal ivaretas. Vilkår for å kunne oppføre boliger i 

rød støysone i sentrumsnære områder.   
- Detaljering og presisering av rekkefølgekrav; hvilke arealer, strekninger, funksjoner som skal 

være sikret/opparbeidet/oppfylt før tiltak.   
- Nødvendige rekkefølgekrav for å sikre etablering av infrastruktur (veger, ledningsnett mm)   
- Nødvendige rekkefølgekrav for å sikre ivaretakelse av matjord ved utbygging 

Funksjons- og kvalitetskrav 

Overvann 

 Overvann skal som hovedregel fordrøyes og/eller infiltreres på egen tomt eller i felles 
anlegg. Grunneier er ansvarlig for at det til enhver tid er tilstrekkelig fordrøyningsmagasin 
for overvann på egen eiendom. Overvannsfordrøyning og infiltrering skal dimensjoneres for 
20 års-nedbørshendelse. Flomveier skal dimensjoneres for 200-års nedbørshendelse og kan 
tillates integrert i arealer med annen arealbruk.  

 Det tillates ikke at overvann fra byggeområder ledes til grøfter langs offentlig veg/jernbane 
uten fordrøyning på egen eiendom, med mindre grøftene er avklart som del av overvanns-
/flomveisystem for området. Overvann skal utnyttes som en ressurs i området. Ved søknad 
om tiltak skal det legges fram en plan for lokal overvannshåndtering.  

 Kommunen avgjør hva som skal legges til grunn for dimensjonering av overvannsløsninger, 
hvilke IVF-kurver ev. andre beregningsmåter/metoder samt krav til klimatillegg. 
Kommunens avgjørelse skal være begrunnet i oppdatert faktagrunnlag og kunnskap og de 
til enhver tid gjeldende retningslinjer og anbefalinger fra nasjonale/regionale myndigheter. 

 Turveger og veger/samferdselsarealer kan bygges som flomveier for overvann.  

Parkering 

 Kommunens parkeringsbestemmelser legges til grunn for bilparkering og all parkering skal 
dekkes på egen grunn hvis ikke annet er avklart i bestemmelser her eller i detaljregulering.  
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 Det skal etableres minimum 2 sykkelplasser per boenhet.  

 Lavere parkeringsdekning kan tillates ved omforming til bybebyggelse i tre etasjer eller mer 
og for større konsentrerte boligprosjekter med felles parkeringsanlegg i kjeller eller i etasje i 
bebyggelse.   

Kabler 

 Strømledninger og ledninger for tele/tv/datakommunikasjon og lignende skal legges som 
jordkabel innenfor planområdet.  

Estetikk og byggeskikk 

 Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode 
visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige 
omgivelser og plassering.  Kravene i §29-2 i plan og bygningsloven om visuelle kvaliteter skal 
tillegges vesentlig vekt. Ved omforming til konsentrert bebyggelse/bybebyggelse skal ny 
bebyggelse ha arkitektonisk utforming av høy kvalitet. Vegarealer, grøntarealer etc. skal ha 
materialbruk og utforming med kvalitet/standard tilpasset en bysituasjon.  Kommunens 
retningslinjer for estetikk og byggeskikk skal legges til grunn ved behandling av søknad om 
tiltak.  

Leke- og uteoppholdsarealer  

 Enhver boenhet (både eksisterende og nye) skal minimum være sikret tilgang til eget eller 
felles leke- og uteoppholdsareal på bakkeplan (nærlekeplass).  Arealet skal være samlet, ha 
egnet form og størrelse og befinne seg innenfor maksimalt 50m avstand fra inngangen til 
boligen(e). Arealet skal ha lydnivåer under gjeldende verdier (se TEK). Det skal beregnes ett 
lekefelt per 25 boliger. 

Snarvegnett for gående 

 Det skal sikres gjennomgående traséer med snarveger internt i området med forbindelse til 
g/s-veg og eksisterende grønnstruktur 

Byggelinjer, byggegrenser og frisikt 

Byggegrenser og byggelinjer langs Storgata 

 Området vurderes som del av støtteområdene til Moelv sentrum og ny bebyggelse kan 
plasseres i byggelinje inntil fortau som i tilstøtende sentrumsbebyggelse.  

 Hvis byggelinja ligger inntil formålsgrense for veg, kan det tillates inntil to meter forhagebelte 
mellom fortau og bygning. Et forhagebelte skal benyttes til vegetasjon. Harde flater etc. skal 
begrenses til nødvendige flater for ferdsel og opphold for gående og syklende i forbindelse med 
inngangsparti.   

Her må tilstøtende reguleringsplan for g/s-veg hensyntas og støykrav. Kommunen ønskes dialog i 
forhold til hvor tett på Storgata det er ønskelig med plassering av bebyggelsen for utrykket i 
gateløpet og om bebyggelsen til dels kan skjerme for støy på uteoppholdsareler? 

 Frisikt.   
Ved alle vegkryss og avkjøringer skal krav til frisikt overholdes i samsvar med gjeldende 
retningslinjer for berørt vegtype (fylkesveg og kommunale gater og veger).  
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Støy og vibrasjon 
 Innendørs lydnivåer skal ivaretas i henhold til funksjonelle krav i byggteknisk forskrift (TEK). 

Dersom grenseverdiene i tabell 3 i retningslinje T-1442 overskrides utenfor rom med 
støyfølsomt bruksformål, skal det stilles krav om kjøling eller forsert ventilasjon. 

 Nye boenheter skal være sikret uteoppholdsareal med lydnivåer som oppfyller kravene i 
byggteknisk forskrift (TEK).  Grenseverdiene gitt i tabell 3 i retningslinje T-1442 for 
behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn for felles uteoppholdsarealer, 
lekeplasser etc.  for boliger og annen bebyggelse med støyfølsomt bruksformål.  

 I bygge- og anleggsfase skal retningslinjer i T-1442 kapittel 4 om begrensning av støy fra 
bygge- og anleggsvirksomhet legges til grunn.  Grenseverdier for støy gjelder både 
planområdet og eksisterende omkringliggende støyømfintlige arealer.   

 Enkeltkilder for støy skal rettes bort fra boligområder/områder med støyømfintlig 
bebyggelse. Kommunen kan kreve at støyfaglig utredning som også omhandler 
anleggsstøy, skal fremlegges i forbindelse med rammesøknad. 

 For sentrumsnære deler kan oppføring av boliger innenfor rød støysone avklares i 
detaljregulering. Det er et vilkår at gjeldende krav (TEK) til innendørs lydnivåer og tilgang til 
støyskjermet uteoppholdsareal kan oppfylles. Det skal utarbeides støyutredning i 
forbindelse med detaljregulering, jfr. T-1442/2016. 

Dokumentasjonskrav i byggesaksbehandlingen 
Sammen med søknad om tillatelse etter PBL§ 20 skal det i tillegg til dokumentasjonskrav som 
følger av byggesaksforskriften dokumenteres følgende:  

- Område for uteoppholdsareal (gjelder for søknad om boligformål eller hvis det er eksisterende 
boliger på eiendommen) 

- Plan for opparbeiding av felles uteoppholdsareal (gjelder for søknad om boligformål eller hvis 
det er eksisterende boliger på eiendommen). 

- Ny vegetasjon, evt. eksisterende vegetasjon som skal bevares. 
- Areal for snøopplag 
- Overvann. Nødvendige arealer for fordrøyning og infiltrering av overvann på eiendommen 

med dimensjoneringsgrunnlag. Planen skal også vise flomveger gjennom området for tiltaket 
med oversikt over flomveger oppstrøms- og nedstrøms. Flomveger nedstrøms skal vises fram 
til nærmeste resipient.   

- Anlegg for avfallshåndtering. 
- Ivaretakelse av støy som følger av krav,  
Kommunen avgjør hvilke temaer som er aktuelt for det omsøkte tiltaket. 

 


