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Valle kommune        Vedtatt dato: 

        Dato for siste mindre endring: 27.09.19 

Detaljregulering for Leite sør 

Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering for Leite sør 
 

PlanID: 201807 

Saksnummer: 

1. Planens hensikt 
Hensikten med planarbeidet har vært å detaljregulere områdene B4 og B5 (boligformål) med 

tilhørende adkomstveg o_V6 i områdereguleringsplan for Valle sentrum, plan ID 201102. 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
• Hvis det under arbeidets gang skulle komme frem gjenstander eller andre spor fra eldre tid, 

skal arbeidet stanses og melding umiddelbart sendes Aust-Agder fylkeskommune v/ seksjon 

for kulturminnevern, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven),§ 8 

annet ledd. 

• Alle tiltak skal planlegges slik at støyforholdene innendørs og utendørs blir tilfredsstillende. 

Miljøverndepartementets retningslinje T-1442/2012 for behandling av støy i arealplanlegging 

skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter pbl § 20-1.  

• Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs blir tilfredsstillende. 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-

1520, skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter pbl § 20-1.   

• Nye kabler for strøm, telefon og lignende skal legges i bakken. Det tillates ikke nye luftstrekk. 

• Lekeplasser i Leite boligområde skal brukes også for dette området.  

3. Bestemmelser til arealformål 

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

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg  
• Bygg skal ha saltak eller pulttak med takvinkler mellom 24-34 grader. Takopplett og kvister i 

takflater skal ikke være større enn 1/3 av fasadelengden. Det tillates også flatt tak. 

• Det er ikke tillatt å bruke reflekterende materialer til taktekking eller utvendig kledning. 

Boligbebyggelse -frittliggende småhusbebyggelse (felt BFS1-BFS13) 

• BFS1-8 Det tillates å bygge eneboliger. Maksimal BYA på hver tomt er 175 m² inkl. 36 m² 

parkering/garasje. 

• Dersom skråning på eiendom 40/28 berøres av planarbeidet, skal det settes opp mur slik at 

skråning forblir den samme.  

• BFS9-13 Det tillates å bygge enebolig eller bygg med 1-3 enheter. Maksimal BYA på hver 

boenhet er 200 m² inkl. 36 m² parkering/ garasje per boenhet. Bygg kan maksimalt ha 400 m² 
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BYA.  

• BFS9-BFS13 Det tillates å bygge flermannsboliger på tvers av tomtegrensene. Dersom dette 

gjøres oppheves tomtegrensene. 

• Planeringshøyder og maks mønehøyde for hver tomt: 

Tomt Planeringshøyder Maks mønehøyde over 

gulv 1. etg. 

Boligtype 

BFS1 331 8,5 m Enebolig 

BFS2 337 8,5 m Enebolig 

BFS3 336 8,5 m Enebolig 

BFS4 336 8,5 m Enebolig 

BFS5 335,5 8,5 m Enebolig 

BFS6 335,5 8.5 m Enebolig 

BFS7 335,5 8,5 m Enebolig 

BFS8 332,0 u.e.* 4,5 m Enebolig/ bygg med 1-3 

enheter 

BFS9 332,0 u.e.* 4,5 m Enebolig/ bygg med 1-3 

enheter 

BFS10 332,0 u.e.* 4,5 m Enebolig/ bygg med 1-3 

enheter 

BFS11 331,5 u.e.* 4,5 m Enebolig/ bygg med 1-3 

enheter 

BFS12 331,0 u.e.* 4,5 m Enebolig/ bygg med 1-3 

enheter 

BFS13 330,5 u.e.* 4,5 m  Enebolig/ bygg med 1-3 

enheter 

*u.e.= underetasje 

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

• På planområdet skal det anlegges kjøreveger og tilhørende infrastruktur som vist i planen. 

• Veger med regulert kotehøyde tillates etablert med et høydeavvik på inntil +/-0,5 m.  

Kjøreveg (o_SKV1) 

• I arealet skal det anlegges kjøreveg 

• Kryss og snuplasser for kommunale veger skal minimum dimensjoneres for liten lastebil LL. 
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Annen veggrunn-grøntareal (SVG) 
• Arealene skal plantes eller tilsås slik at de blir tilpasset areal som grenser til 

• Fyllinger skal jordkles.  

  

4.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)  

  

Turveg, (o_GT1) 
• I turvegene er det ikke tillatt med ferdselshindringer som hindrer hensikten med turvegene. 

 

Friområde, (felt o_GF1-o_GF3) 
• På friområdene tillates skjøtsel som ivaretar eiendommenes interesse i forhold til utsikt og 

naturlig skjøtsel av vegetasjon. Kabeltraseer/grøfting for El/VA ledninger tillates etablert i 
områdene. Områdene skal tilsås etter tiltaket.  

• Friområder skal i størst mulig grad søkes beholdt med naturlige terreng og vegetasjon.  
 

5. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

5.1 Frisikt (§ 11-8 a) (H140) 
• I frisiktsoner og soner avgrenset av kjørebane og frisiktlinje tillates det ikke sikthindre høyre 

enn 0,5 m målt fra vegkant. Det tillates ikke snøopplag i frisiktsoner eller soner avgrenset av 

kjørebaner og frisiktlinjer.  

• Frisiktsoner skal være i samsvar med gjeldende lovverk.  

• Enkeltstående element med bredde eller diameter mindre enn 30 cm kan aksepteres 

innenfor frisikt.  

 

5.2 Vern av kulturmiljø (H570_1-H570_2) 
• Det er ikke tillatt å sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, 

forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme de automatisk fredete 

kulturminnene eller framkalle fare for at dette kan skje. 

 

6. Rekkefølgebestemmelser  
• Før det gis tillatelse til opparbeidelse av bebyggelse og anleggsarbeid i planområdet, skal det 

foreligge godkjente tekniske planer for vann, kloakk, overvann, strømforsyning, bredbånd, 

veger og belysning. Planene skal være godkjent av kommunens driftsenhet.  

• Kommunalteknisk infrastruktur med veganlegg skal være opparbeidet frem til den enkelte 
boligtomt før det gis igangsettingstillatelse for boligbebyggelse. 

• Før boligen tas i bruk skal det på hver tomt være etablert minimum 2 parkeringsplasser for 
bil per boenhet. 
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Dokumenter som gis juridisk virkning gjennom henvisning i 
bestemmelsene 

• Reguleringsplankart 


