
REGULERINGSBESTEMMELSER 
TIL EINEMOMARKI OMFATTER GNR/BNR 28/8, 30/1 OG 30/28 

PLANID 2016003 
 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  04.09.2017 
Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) :  <dato> 
 

§1. AVGRENSNING 
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Norgeshus AS, datert 
22.11.2016, i målestokk 1:1000. 
 

§2. AREALFORMÅL 
 
Området reguleres til følgende formål, jfr. plan- og bygningsloven § 12-5: 
Boligbebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 pkt.1) 

- Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse 
- Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 
- Renovasjon 
- Uteoppholdsareal/lekeplass 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 pkt.2) 
- Veg 
- Kjøreveg 
- Fortau 
- Gangveg/gangareal 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg 
- Parkeringsplasser 

Grønnstruktur (PBL § 12-5 pkt. 3) 
- Friområde 

Hensynssoner (PBL § 12-6) 
- Faresone – (flom) 

 
  



§3. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 

§3.1. Flom 

Før det gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet må det foreligge godkjente tiltak som sikrer 

trygghet med tanke på 200-årsflom.  

§3.2. VA 
Tilkobling til kommunalt ledningsnett skal godkjennes av Lærdal kommune før det gis tillatelse til tiltak 
innenfor planområdet. 
 
§3.3. Teknisk infrastruktur 
Bebyggelse kan ikke tas i bruk før teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet m.m.) er etablert. 
 
§3.4. Kulturminner 
Dersom det avdekkes historiske spor i grunnen, skal arbeidet stanses og meldes til respektive 
myndighet (jf. generell aktsomhetsplikt etter § 8 i kulturminneloven).  
 
§3.5. Utomhusanlegg/lekeplass 
Ved søknad om byggetillatelse skal det utarbeides utomhusplan som viser utforming av den ubebygde 
delen av planområdet og overvannshåndtering. Før det kan gis ferdigattest for ny bebyggelse innenfor 
planområdet skal utomhusanlegg/lekeplass være ferdig opparbeidet i henhold til utomhusplan. Med 
ferdig opparbeidet menes at området er ryddet, planert og tilsådd, at lekeapparater/utstyr er montert 
og at krav i bestemmelse § 5.3 er oppfylt. Dette skal være ferdig opparbeidet senest påfølgende 
vekstsesong.  
 

§3.6. Parkering 
Adkomster og parkeringsarealer skal være opparbeidet i henhold til bestemmelser gitt i 
reguleringsplan før det kan gis brukstillatelser innenfor planområdet. 
 
Eksisterende offentlig parkering for barnehage skal opprettholdes. 
 

§4. FELLESBESTEMMELSER 
 
§4.1. Støy – støyskjerming 
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplansaker, T-1442:2012, skal følges. 
 
§4.2. Energi 
Bygninger skal tilfredsstille krav til energieffektivitet og –forsyning som fastsatt i gjeldende teknisk 
forskrift.  
 
§4.3. Radon 
Bygg beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen og skal tilrettelegges for egnet tiltak 
i byggegrunn som kan aktiveres ved forhøyet konsentrasjon av radon i inneluften. Det gis unntak fra 
krav om radonsperre dersom det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å tilfredsstille 
forskriftens krav til radonkonsentrasjon i inneluften. 
 
§4.4. Universell utforming 
Uteområder skal ha en universell utforming som sikrer tilgjengelighet for alle i tråd med Byggeteknisk 
forskrift. 
 



§4.5. Uteoppholdsarealer/lekeareal 
Uteoppholdsareal skal tilfredsstille krav i Forskrift om tekniske krav til byggverk. 
 
§4.6. Parkering 
Innenfor planområdet skal det legges til rette for 1 parkeringsplass for 2-, og 3-romsleiligheter 
innenfor BKS 1 og 2, mens det for 4-romsleiligheter skal finnes 1,5 parkeringsplass. 
 
For øvrige bebyggelse skal det opparbeides 1,5 biloppstillingsplass pr.boenhet  
 
For planområdet skal det opparbeides felles parkeringsareal (f_SPP1,2, 3 og 4). 
 
§4.7. Estetikk 
Ny bebyggelse skal ta hensyn til, og tilpasses omkringliggende bygg og skal knytte sammen, forsterke 
og/eller videreutvikle eksisterende strukturer.  
 

§5. OMRÅDER FOR AREALFORBRUKSMÅL 
 

§5.1. Boligformål 
§5.1.1. Formål 
Innenfor planområdet i felt BKS1 – BKS5, kan det etableres konsentrert småhusbebyggelse (i form av 
leilighetsbygg eller eneboliger i kjede/rekke) med tilhørende parkering og utearealer. I felt BBB skal 
det etableres lavblokk med tilhørende uteareal. 
 
Det kan etableres boder med maks høyde 3 meter over ferdig planert terreng. Bodene skal tilpasses 
boligenhetens materialbruk og farge. 
 
§5.1.2. Plassering 
Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser som vist på plankartet. Der det er tegnet inn 
bebyggelse som inngår i planen er dette kun anvisende og ikke bestemmende for hvor eventuelle 
fremtidige bygg skal plasseres. 
 
Frittstående boder kan plasseres 1 meter fra eiendomsgrense. 
 
§5.1.3. Grad av utnytting 
Antall boenheter er minimum 38 og maksimum 45. 
 
Maksimum og minimum tillatt bebygd areal % BYA er følgende 
BKS1: Maksimum 36 %, minimum 30 % 
BKS2: Maksimum 35 %, minimum 30 % 
BKS3: Maksimum 45 %, minimum 35 % 
BKS4: Maksimum 40 %, minimum 35 % 
BKS5: Maksimum 30 % 
BBB: Maksimum 45 %, minimum 35 %  
 
§5.1.4. Byggehøyde og takform 
Gesims- og mønehøyde skal måles fra gjennomsnittlig planert terreng.  
 
På BBB tillates flatt tak og etablert takterrasse med rekkverk. Dette skal ikke medtas i byggehøyde.   
 
På BKS1 – 5 tillates saltak med takvinkel mellom 30 – 42⁰. 
 



BKS1 – 5   
For BKS1 – 5 er maks gesimshøyde 6 meter og maks mønehøyde 8 meter.  
 
BBB 
Bebyggelse i BBB tillates oppført i fire etasjer med maks byggehøyde på 13 meter over gjennomsnittlig 
planert terreng. 
 
Tak tillates utformet som flatt tak (takvinkel 0 – 6 grader). 
 
Heis- og trapperom kan overstige byggehøyde med 1 meter. 
 
§5.1.5. Bebyggelsens utforming 
Ny bebyggelse skal vektlegge god bokvalitet med tanke på blant annet estetikk/byggeskikk, 
lokalklimatiske forhold, solforhold, grønnstruktur med mer.  
 
Boder skal benytte samme materiale og farge som boligene. 
 
Det skal etterstrebes enhetlig utforming og fargesetting for alle bygninger og bygningsdeler (som for 
eksempel balkong og rekkverk). Tre skal være hovedmateriale. Vinduer skal ikke deles opp i smårutede 
flater. Det tillates ikke karnapp på bygningene. Det skal opplyses om farge- og materialvalg ved søknad 
om byggetillatelse. 
 
Dersom bebyggelse i BBB er lengre enn 20 meter skal fasade brytes opp med variasjoner i materiale 
eller fasadelinje.  
 
Plassering av inn- og utkjøring skal ikke være til hinder for trafikk.  
 

§5.2. Renovasjon (f_BRE 1 – 4) 

Areal skal benyttes til felles renovasjonsløsning. 
 

§5.3. Uteoppholdsareal/Lekeplass (f_BLK) 

f_BLK skal være felles for beboere innenfor planområdet. Før det kan gis ferdigattest for ny 
bebyggelse innenfor planområdet skal lekeplass være ferdig opparbeidet med minimum sandkasse 
og to lekeutstyr/apparat, samt 1-2 sittebenker. Denne opparbeides i henhold til gjeldende krav til 
uterom. 
 
§5.4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§5.5. Veg (o_SV) 

o_SV1 – 3 er offentlige kjøreveger som skal opprettholdes.  
 

§5.6. Fortau (o_SF) 

Arealet er opparbeidet og skal opprettholdes. 
 

§5.7. Gangveg/gangareal (f_SGG) 

Interne veger skal hovedsakelig benyttes som gangveger og skal opparbeides med en bredde på 2 
meter. Mot f_SPP2 kan det settes opp bom for å hindre uønsket kjøring. Kjøring i forbindelse med 
varelevering/transport, syketransport og lignende tillates.  
 
§5.8. Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT) 
Annen veggrunn – tekniske anlegg kan benyttes til skjæring/fylling, teknisk infrastruktur, snølagring 
m.m. 



 
Tekniske traseer skal, der det er mulig, følge vegtraseer. Alle kabler som føres inn i området skal føres 
fram som jordkabler. Eksisterende el-/telekabler skal ivaretas ved utbygging.  
 
§5.9. Parkeringsplasser (o_SPP og f_SPP) 

o_SPP1,  o_SPP2, o_SPP3 og o_SPP4 er parkeringsplasser knyttet til Lærdalsøyri barnehage. Det skal 

finnes 3 parkeringsplasser på o_SPP1, 9 parkeringsplasser på o_SPP2, 7 parkeringsplasser på o_SPP3 

og 11 parkeringsplasser på o_SPP4. 

For BKS 1 og BKS 2 skal det opparbeides 1 biloppstillingsplass for 2-, og 3-romsleiligheter og 1,5 
biloppstillingsplass på felles opparbeidet parkeringsplass for 4-romsleiligheter. For BKS 3 – 5 skal det 
opparbeides minimum 1,5 biloppstillingsplass per boenhet på felles opparbeidet parkeringsplass. På 
f_SPP1 skal det etableres 16 parkeringsplasser, f_SPP2 skal ha 11 opparbeidede parkeringsplasser, 
f_SPP3 skal ha 15 parkeringsplasser mens f_SPP4 skal ha 18 opparbeide parkeringsplasser.  
 

§5.10. Grønnstruktur – friområde (o_GF) 

Området skal opprettholdes som friområde. 

 

§6. HENSYNSSONER 
 
§6.1. Faresone – flom 
Hensynssone flomfare synliggjør at området er utsatt for flom ved 200-årsflom (jfr. Flomsonekart for 
200-årsflom, utarbeidet av Norconsult 2013). Planområdet kan ikke bygges ut før det kan 
dokumenteres at området har tilfredsstillende trygghet med tanke på 200-årsflom. For melding, eller 
søknad om gjennomføring av tiltak skal det dokumenteres hvilke tiltak som skal gjennomføres for å 
sikre tilfredsstillende sikring mot flom.  
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