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Vedlegg 2: Definisjoner 

Opparbeidet og sikret opparbeidet 
Med opparbeidet menes i denne plan at kravet er gjennomført i samsvar med plan og kommunens krav for øvrig. 
Med sikret opparbeidet menes i denne plan at de nødvendige juridiske og økonomiske forutsetninger for 
gjennomføring av kravet foreligger.   

Plasskrevende varehandel 
Med plasskrevende varehandel menes i denne plan varebransjer med få kunder per kvm forretningsareal og som 
selger bl.a. motorkjøretøyer, større byggevarer, varer fra hagesentre og planteskoler og landbruksmaskiner). 

Kollektivnære områder 
Med kollektivnære områder menes i denne plan: 

1. Prioriterte vekstområder jf. avgrensning i arealplankartet
2. Områder med tilfredsstillende gangavstand til prioriterte bussholdeplasser jf. temakart gangavstand til

buss.
Nærmere vurdering av gangtraseens egnethet (topografi og barrierer) må gjøres i hvert enkelt tilfelle. 
Ved dårlig egnethet kan området avgrenset i temakart gangavstand til buss innskrenkes. 

Bildeling 
Med bildeling menes i denne plan en ordning der beboere eier, disponerer og/eller drifter én eller flere biler i 
fellesskap og hvor bilen har fast oppstillingsplass. 

Trygg skolevei 
Trygg skolevei er vinterbrøytet gang-/sykkelvei, kjørevei med fortau eller kjørevei uten fortau med maksimal ÅDT 
(årsdøgntrafikk) 175 til barne- og ungdomsskole. Skolebuss kan inngå som del av trygg skolevei. 

Bebyggelse med støyfølsomt bruksformål 
Bolig, skole, barnehage, helseinstitusjon, fritidsbolig, kirke og andre bygg med religiøs karakter, kulturbygg og 
andre bygninger med tilsvarende bruksformål. Lydkravene i byggeteknisk forskrift gjelder imidlertid også for andre 
typer bygninger med støyfølsomt bruk som kontorer og overnattingssteder. 

Rom med støyfølsom bruk 
Rom som brukes til varig opphold som for eksempel stue, soverom eller rom til annen støyfølsom bruk som 
undervisningsrom og lignende. Kjøkken vil normalt ikke regnes som rom til støyfølsomt bruk. Dette ut fra en 
vurdering av det på kjøkken kan aksepteres noe høyere støynivåer utenfor fasade enn for stue, soverom og andre 
oppholdsrom. Kjøkken er imidlertid regnet som rom til varig opphold etter teknisk forskrift, og krav til innendørs 
støynivå fra utendørs kilder er derfor de samme på kjøkken som for andre oppholdsrom. 

Stille områder 
Områder som etter kommunens vurdering er viktige for rekreasjon, natur- og friluftsinteresser og er ønskelig å 
bevare som stille og lite støypåvirkete, eller områder en har som mål å utvikle til stille områder. 

Verdifulle trær 
Med verdifullt tre menes i denne plan et tre som: 

• bemerker seg i art, karater og størrelse (mer enn 90 cm stammeomkrets målt 1,0 meter over bakken).
• eksponerer seg og er verdifullt i det landskapet det står i (solitært, blomstrende o.l.).

Et tre som er sykt, skadet eller til fare for omgivelsene omfattes ikke av definisjonen, med unntak av hule eiker og 
andre trær som er vernet av annet lovverk. 
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Vassdrag 
Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring, med tilhørende 
bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Herunder elv, bekk, foss, dam, vann og tjern. 

 
Fortetting i boligområder 
Med fortetting menes i denne plan etablering av inntil 3 nye hovedbruksenheter som frittliggende 
småhusbebyggelse, og opprettelse av nye boligeiendommer for frittliggende småhusbebyggelse i nåværende 
boligområder utover det gjeldende plan angir.  

 
Feltutbygging 
Med feltutbygging menes etablering av 4 eller flere hovedbruksenheter på areal avsatt til fremtidig boligfelt med 
feltbetegnelse på arealplankartet. Ved feltutbygging kan det åpnes for frittliggende småhusbebyggelse, 
konsentrert småhusbebyggelse eller blokkbebyggelse i henhold til boligbyggeprogrammet. 

 
Småhus 
Småhus er fellesbetegnelse på frittliggende og sammenbygde bolighus med inntil tre målbare plan over ferdig 
planert terreng, som gir måleverdig areal jf. NS 3940:2012, der bygningens høyde faller innenfor høydene som er 
angitt i pbl. § 29-4 (bygningshøyde fastsettes i reguleringsplanen eller kommuneplanen). 

 
Boenhet 
Med boenhet menes i denne plan bruksenhet som har alle nødvendige hovedfunksjoner som oppholdsrom, 
kjøkken, bad og toalett, samt egen inngang. En boenhet kan ha inngangen via hovedbruksenhets rom for 
kommunikasjon (inkludert trapp), og intern forbindelse til øvrige boenheter. Definisjonen gjelder både for nybygg 
og eksisterende bygg.  

 
Hovedbruksenhet 
Med hovedbruksenhet menes boenhet (beregnet på én familie/husstand) i småhusbebyggelse. 

 
Sekundær boenhet 
Med sekundær boenhet menes i denne plan boenhet på inntil 50 m2 i én bygning beregnet for 2 boenheter. 

 
Frittliggende småhusbebyggelse 
Frittliggende småhusbebyggelser er eneboliger, enebolig med sekundær boenhet og horisontalt og vertikalt delte 
tomannsboliger. Bygningene skal være frittliggende, med innbyrdes avstand på minst 8 m. 
Reguleringsplanene, og kommuneplanens bestemmelser om antall boenheter, gjelder foran definisjonen om 
frittliggende småhusbebyggelse. 
 
• Frittliggende bebyggelse: 

Enebolig, enebolig med sekundærleilighet/-bolig og horisontalt og vertikalt delt tomannsbolig med inntil tre 
målbare plan over ferdig planert terreng, som gir måleverdig areal jf. NS 3940:2012. 

 
• Åpen bebyggelse: 

Se frittliggende småhusbebyggelse. 
 
• Enebolig: 

Frittliggende bygning som er beregnet på én hovedbruksenhet. 
 

• Enebolig med integrert sekundær boenhet 
Frittliggende bygning, som er beregnet på én hovedbruksenhet, men som også inneholder én mindre 
sekundær boenhet med alle nødvendige romfunksjoner. Integrert sekundær boenhet skal visuelt fremstå som 
del av boligen (hovedbruksenheten (én bygning)). 

 
• Enebolig med frittliggende sekundær boenhet: 

Frittliggende bygning, på en tomt som er beregnet på én hovedbruksenhet, men hvor det på eiendommen 
også ligger én frittliggende mindre boenhet med alle nødvendige romfunksjoner.  
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• Våningshus: 

Se enebolig med integrert sekundær boenhet, så fremt reguleringsplanen ikke spesifiserer antall boenheter i 
bestemmelsene til den enkelte plan. 

 
• Tomannsbolig: 

Frittliggende bygning (én bygning) beregnet for 2 husstander, med to boenheter der begge boenheter er 
større enn 50 m2 BRA. 

 
Konsentrert småhusbebyggelse 
Konsentrert småhusbebyggelse er småhus, sammenbygd i kjeder eller rekker, med inntil tre målbare plan over 
ferdig planert terreng målbare plan, som gir måleverdig areal jf. NS 3940:2012, der bygningens høyde faller 
innenfor høydene som er angitt i pbl. § 29-4 (bygningshøyde fastsettes i reguleringsplan eller kommuneplan). 
 
• Rekkehus: 

Bygning med tre eller flere selvstendige boenheter bygd i en sammenhengende rekke med vertikalt skille 
(felles skillevegg mellom to hovedbruksenheter) mellom de enkelte boenhetene. Hver boenhet har egen 
inngang direkte fra terreng/gateplan. 

 
• Kjedehus: 

Med kjedehus menes bygning hvor to eller flere selvstendige boenheter er bygget sammen med mellombygg. 
Mellombygget skal kun inneholde tilleggsdel som bod, garasje eller lignende. 

 
• Terrassert bebyggelse: 

Bolighus i bratt terreng hvor bygningen følger helningen i terrenget. Det enkelte plan har terrengkontakt, med 
unntak av eventuelle toppetasjer. 

 
• Tre-/firemannsbolig: 

Frittliggende bygning (én bygning) beregnet for 3-4 husstander, med 3-4 tilnærmet like store og likeverdige 
boenheter (sammenbygget over terreng men ikke sammenbygget med mellombygg, boder, garasjer e.l.) 

 
• Lavblokk: 

Med lavblokk menes bolig med fire eller flere boenheter i inntil fire etasjer. 
 

 




