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Uteromsveileder

Hensikten med denne 
veiledereren er å gi beboerne 
i lyngmyra borettslag et 
hjelpemiddel ved tiltak 
eller utbedringer av private 
utomhusarealer. 

Frodige og vakre uteoppholds-
arealer med muligheter for 
privatliv og fellesskap er en 
viktig trivselsfaktor, for alle 
aldersgrupper. veilederen er 
en måte å sikre at alle får de 
samme retningslinjene og på 
sikt, gi triveligere uterom til glede 
for alle. Formingsveilederen 
skal fungere som et enkelt 
oppslagsverk for den som 
vurderer tiltak på private 
uteareal. 

Borettslagene på Kattem Ust 
er av byantikvaren i trondheim 
utpekt som unike i antikvarisk 
sammenheng; parkering, 
gater  og tun uten biltrafikk, 

byggemåter og detaljering er 
godt planlagt og gjennomført, 
og var i sin tid et pionerprosjekt 
i norsk sammenheng. Prosjektet 
har også vært omtalt i en rekke 
tidskrift. 

Borettslaget har derfor ikke 
bare ansvar for å forvalte 
byggene i seg selv, men også 
et ansvar å bevare det unike 
med området.

det kan ofte være vanskelig å 
vurdere konsekvensene av sine 
egne velmenende tiltak. det 
er dessverre slik at det som kan 
synes som en kvalitet for en 
selv, ikke behøver å bli til beste 
for området som helhet.

Hensikten med denne 
veilederen er derfor å sette 
en standard for det som skal 
gjøres.

HOVEDREGEL

Alle endringer skal søkes til 
styret med henvisning til denne 
veilederen og anvisning til 
stedet det gjelder !



Bilderettighet: Trondheim Kommune



�UTEROMMET
eN oriGiNAl idé FrA 1970-tAllet

SONER 
i prinsippet er arealene på 
lyngmyra planlagt i ulike 
“soner”.

inngangspartiene kan kalles 
“halvprivate”. Her er det lov å 
bevege seg, såfremt man har 
et mål om å besøke dem som 
bor der.

På den andre siden av husene 
er de private uteområdene, 
hvor det forventes at man kan 
være i noenlunde fred. 

mellom husene går gangstier 
og veier som kan betegnes 
som “halvoffentlige”. 
stiene brukes fortrinnsvis av 
beboere i borettslaget, men 
vil fra tid til annen også ha 
gjennomgangstrafikk fra folk 
som ikke bor der.

INNGANGSPARTIET
inngangssonen (eller forhagen) 
har en sammensatt oppgave. 
den skal skjerme og samtidig 
gi mulighet for kontakt. en 
benk eller sitteplass kan gjerne 
innpasses, og prydbusker 
eller blomster er med på å gi 
inngangssonen et tiltalende 
preg. Beboerne oppfordes 
til å sette sitt eget preg på 
inngangsonen ved hjelp av 
blomsterbed, blomsterkrukker,  
eller belegning. ved be-
plantning i boliggrensene, må 
man selvfølgelig være enig 
med naboen!

HAGEPARSELLEN 
en betydelig del av leiligheten 
i borettslaget har private 
utearealer på bakkeplan. Av 
ulike grunner er det mange 
beboere som tidligere har 
ønsket å endre sine areal i 

form av større plattinger og 
flere levegger og gjerder. etter 
rehabiliteringen er utrykket 
på de forskjellige husrekkene 
tilbakeført til en lik standard for  
de ulike typene. Borettslaget 
ønsker å beholde denne 
utformingen over tid. 

Dette betyr ikke at at 
ingen endringer er mulig. 
Hovedregelen er at enhver 
avvikende utforming fra 
rehabiliteringen må søkes til 
styret og utføres på samtlige 
enheter i en husrekke.

Bruk av vegetasjon som 
skjermingstiltak anbefales. 
dette gir muligheter for variasjon, 
samtidig som helheten ivaretas. 
se forøvrig egne avsnitt videre 
i denne veiledningen som tar 
for seg de enkelte delene av 
uterommet.



HUSTYPE B3
�-roms oG 4-roms leiliGHeter
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HUSTYPE H3
2-roms leiliGHeter, BArNeHAGe
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HUSTYPE H2
2-roms leiliGHeter
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HUSTYPE R2S
4-roms reKKeHUs
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HUSTYPE R2N
4-roms reKKeHUs med BAlKoNG
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HUSTYPE R1
�-roms reKKeHUs
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Det er byggesaksforskriften 
(SAK10) med veiledning 
som fastetter regler for 
hvordan byggesaker skal 
behandles. i følge §4-1 er det 
i utgangspunktet gitt unntak 
for søknadsplikt for mindre 
tiltak på bebygd eiendom, 
det være seg boder, levegger, 
gjerder og plattinger i mindre 
utstrekning.

i tilfellet borettslag, som har 
mange enheter, er det styret 
som er “hjemmelshaver” (eier) 
på vegne av alle beboere og 
som i tilfellet en søknad må 
godkjenne et tiltak før det kan 
søkes om i Kommunen. 

Borettslagstyret vil selvfølgelig 
ikke skille på beboere og 
ønsker å behandle alle likt og 
rettferdig. man må derfor ta 
utgangspunkt i at et godkjent 
prosjekt for én beboer også 

SØKNAD
Hvem Bestemmer?

må gjelde for samtlige. en 
konsekvens av dette er at 
en unntaksregel vil gjelde i 
byggesaksforskriften:

“Unntaket gjelder for én bygning. 
Skal flere settes opp samtidig kreves 
søknad. Dersom det over tid settes 
opp flere bygninger i strid med 
kravene i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven, for eksempel visuelle 
kvaliteter [...] eller planbestemmelser 
om u-grad, kan kommunen gi pålegg 
om fjerning etter pbl. § 32-3.

oppsummert betyr dette at én 
beboers søknad vil også gjelde 
for alle. For at borettslaget 
eller borettslagstyret ikke skal 
bli fastklemt mellom forskrifter 
og kommune kan ikke styret 
godkjenne “alt mulig” for den 
enkelte beboer. 

det overnevnte betyr derimot 
ikke at borettslagets utforming 
er skrevet i stein og fastlåst. 

Ønsker beboere endringer, 
må man tenke disse i et større 
perspektiv enn sine egne ønsker 
og behov. 

et forslag til fremgangsmåte 
kan være å gå sammen med 
beboere i samme husrekke 
eller i tunet for å utarbeide 
et felles plan over hva som 
ønskes endret eller bygget. 
siden endringer gjelder for hele 
borettslaget er det naturlig at 
dette må stemmes over i en 
felles samling. 

ved rehabiliteringen ble 
utformingen av borettslaget  
bestemt ved flertall ved 
generalforsamling, og det er 
naturlig at fremtidige endringer 
gjøres på samme måte. dette 
er den beste måten å sikre at 
utformingen av borettslaget 
bevares over tid og at “ting 
ikke flyter ut”.
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VEGETASJON
Hvis beboere tillates å 
bygge gjerder og levegger 
u-kontrollert, vil man på 
kort tid ødelegge likheten 
mellom husrekkene som 
ble opparbeidet gjennom 
rehabiliteringen. For å unngå 
dette bør man fokusere på 
å bruke vegetasjon mest 
mulig. det finnes mange gode 
eksempler på dette, både ved 
lyngmyra Brl og ved andre 
borettslag på Kattem.

et eksempel er blomster-
kassene. disse er både 
“gjerde” og beplantning 
samtidig. samme hensikt er for 
“beplantningsgjerdene”; se 
eget punkt om klatreplanter, 
eller innfylling av disse gjerdene 
med spiler.

BEPLANTNING
deN Beste sKjermiNGeN



Bruk av vegetasjon i 
kombinasjon med bed 
og steinheller kan gi et 
inngangsparti et svært 
tilforlatelig preg.
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Blomsterkassene er en blanding 
av “gjerde” og beplantning, 
og gir et mye mykere preg enn 
bare et gjerde ville gitt.
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espalier på gjerde/levegg
Bilderettighet: c b   rvoegtli

ESPALIER
Navnet kommer fra italiensk 
og betyr skulder. espalier er 
et gitterverk til støtte planter, 
fortrinnsvis klatreplanter. 
Klatreplanter har lenge vært 
benyttet som skjerming for å 
gi levegger og gjerder et mer 
naturlig preg.

det finnes flere ulike typer 
klatreplanter og valget bør 
tas i samråd med fagpersoner 
på et gartneri, alt etter hvilket 
jordsmonn, eller himmelretning 
det skal plantes. Klatreplanter 
er også veldig ulike med tanke 
på utseende og hvordan de 
endres i løpet av en sesong.

Baktanken til “beplantnings-
gjerdene” er nettopp å bruke 
disse som espalier, for å slippe 
et montont uttrykk.

KLATREPLANTER
NAtUrliG sKjermiNG



Å plante en espalier er relativt 
enkelt. Forskjellige klatreplanter 
har forskjellig behov for 
“klatrehjelp” i starten for å være 
sikker på at planten klatrer 
oppover på et gjerde. i noen 
tilfeller kan det være gunstig å 
montere klatrehjelp i form av 
vertikale ståltråder som selges 
med grønt belegg i de fleste 
gartnerier. Bambuspinner er 
også et alternativ.

i de fleste tilfeller er det gunstig 
å feste de første skuddene 
fast til den nederste spilen evt. 
ståltråd/bambuspinne. det kan 
også være lurt å følge med 
klatreplantens vekst for å se 
om de behøver å bindes fast 
til flere spiler. dette kommer an 
på type klatreplante, og man 
bør rådføre seg om dette hos 
fagpersoner ved et gartneri.

Alt etter type plante vil man 
over noen få sesonger få mye 
bedre og mer naturlig skjerming 
med et beplantet gjerde. Alt 
etter hvilken type klatreplante 
man velger, vil noen miste 
bladene i løpet av sesongen, 
mens andre typer holder seg 
“eviggrønne”. det er også 
relativt få klatreplanter som er 
“destruktiv” mot underlaget sitt. 
man trenger altså ikke være 
redd for at gjerdene på kort tid 
skal råtne bort.



27Alt etter type plante vil man 
over noen få sesonger få mye 
bedre og mer naturlig skjerming 
med et beplantet gjerde. Alt 
etter hvilken type klatreplante 
man velger, vil noen miste 
bladene i løpet av sesongen, 
mens andre typer holder seg 
“eviggrønne”. det er også 
relativt få klatreplanter som er 
“destruktiv” mot underlaget sitt. 
man trenger altså ikke være 
redd for at gjerdene på kort tid 
skal råtne bort.

i et borettslag bor man tett 
og man har krav på skjerming 
av privatlivet sitt ved sin egen 
hageplatting. 

Borettslaget ønsker at 
ingen skal føle at noen går 
uforpliktene over hage-
flekkene til beboerne; man skal 
bruke de gangstiene som er 
opparbeidet. 

Hvis en husrekke er plaget av 
mye unødvendig gangtrafikk 
over hageparsellene, 
anbefales det at man skjermer 
husrekken ekstra på enden av 
husrekkene, fortrinnsvis ved 
hjelp av vegetasjon, både i 
form av blomsterbedd, busker 
og trær.

HAGEGJERDER
HiNdre trAFiKK



Husrekker som vender mot traffikerte gangveier har fått bygget gjerde 
på platting for ekstra skjerming. Borettslaget ønsker derimot å unngå en 
fullstendig inngjerding av hver eneste hageparsell uten at det er særlig 
grunn for dette, og oppfordrer beboere å bruke mest mulig vegetasjon 
for skjerming. I eksemplet under, ville hekker eller klatreplanter mellom 
enhetene gjøre husrekken mer tilforlatelig.
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Husrekker som vender mot friareal eller skog har ikke gjerder  i verken hage 
eller på platting. Fordi man ønsker å beholde lik utforming på husrekker over 
tid vil ikke styret godkjenne søknader om oppsetting av gjerder utenom 
særskilte tilfeller.

Hvis en husrekke som denne er plaget av mye gangtrafikk over 
hageparsellene av folk som ikke bor i husrekken, anbefales det å opprette 
ekstra skjerming på enden av husrekkene for å unngå dette - i stedet for å 
gjerde inn hver eneste hageparsell.



Enda et eksempel på utforming 
av hagearealet med mindre 
bruk av gjerder og mer bruk 
av vegetasjon. etter hvert som 
plantene vokser, vil hagen få 
et mer naturlig preg.
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innfylling av hagegjerder.
Hvit: spiler/bord på eksisterende.
rød: Nye spiler.

HAGEGJERDER
eKstrA sPiler / NYe Gjerder

Skal nye hagegjerder bygges 
eller eksisterende etterfylles 
med spiler, skal denne mal 
følges. spilene skal ha farge 
tilsvarende eksisterende spiler 
(se til slutt i denne veilederen for 
fargekoder for hver hustype).

spiler: 48 x �0 mm

Avstand mellom spiler: 
ca. 20 mm.

NB! det skal legges en spile helt 
øverst mot håndløper. deretter 
følger et hulrom på ca. 11 cm.

merk at noe variasjon vil 
forekomme fra sted til sted, slik 
at målene må tilpasses. det 
viktigste er at spiledimensjonen 
på 48x�0 mm benyttes, og at 
spaltene tilpasses spaltene på 
nærliggende levegger.



illustrasjonen nedenfor er en 
skjematisk tegning av original 
utførelse av hagegjerder, med 
spiler for innfylling merket rødt.

det bør etterstrebes at samtlige 
seksjoner i en husrekke fyller 
inn spiler i hagegjerdene, med 
mindre noen beboere allerede har 
benyttet disse til beplantning.



��REKKVERK
NYe reKKverK PÅ terrAsser oG ved iNNGANGsPArti

Skal det bygges rekkverk/
gjerder på plattinger på terrasse 
eller ved inngangsparti skal 
denne mal følges.  spilene skal 
ha farge tilsvarende husfargen 
(se til slutt i denne veilederen for 
fargekoder for hver hustype).

Høyde på rekkverket skal være 
90 cm. tverrsnittet på spilene 
skal være  48 x �0 mm

Avstand mellom spiler skal være 
ca 20 mm, og kan tilpasses 
spaltene på leveggen.

dimensjonen på stolpene skal 
være 7� x 7� mm. All treverk 
som ikke males, dvs. alt utenom 
spilene, må være i impregnert 
trevirke.

rekkverk festes til underliggende 
bord med vinkelbeslag på 
70x70x�� mm, eller tilsvarende.



ved bygging av rekkverk på 
terrassen og i inngangsparti, er 
det viktig at dette planlegges 
sammen med beboerene i 
samme rekke. 

På denne måten sikrer 
man helhetlig utforming på 
husrekken.

Det er viktig at rekkverket 
får en høyde på 90 cm, da 
dette er minstekravet fra 
myndighetene.

illustrasjonen nedenfor er en 
skjematisk tegning av utførelse 
av rekkverk på platting, 
inkludert i evt. trapper.



��HÅNDLØPER
reKKverK i trAPPer

Skal det bygges håndløper på 
plattinger på terrasse eller ved 
inngangsparti kan man følge 
malen som er vist til høyre.  
spilene skal ha farge tilsvarende 
husfargen (se til slutt i denne 
veilederen for fargekoder for 
hver hustype).

Høyde på håndløperen skal 
være 90 cm. tverrsnittet på 
spilene skal være  48 x �0 mm

Avstand mellom spiler skal 
være ca 20 mm, men her må 
man tilpasse seg til situasjonen 
med tanke på antall trinn.

dimensjonen på stolpene skal 
være 7� x 7� mm. All treverk 
som ikke males, dvs. alt utenom 
spilene, må være i impregnert 
trevirke.

se også skjematisk tegning til 
venstre.

Kun håndløper på én 
side kan også tillates.



Det aller viktigste med størrelser 
og utforming på plattinger 
(og levegger) er at det er et 
uniformt preg på husrekken. 
ved rehabiliteringen i 2011-
201� ble det bestemt å bygge 
samme størrelse på platting 
til hver respektive hustype da 
dette var mest rettferdig for 
felleskostnadene. 

Borettslagsstyret vil ikke innvilge 
utvidelser av eksisterende 
plattinger, med mindre 
det er helt særskilte tilfeller 
(f.eks. behov for tilpasning til 
rullestol).

Ønsker man derimot en mindre 
plen, er heller av betong eller 
stein et fullverdig alternativ til 
platting og er faktisk mye mer 
vedlikeholdsfritt og fleksibelt 
enn en treplatting.

PLATTINGER
FAstsAtte stØrrelser
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Størrelsen på platting er gitt 
fra rehabilitering, og søknader 
om utvidelser av denne vil 
ikke innvilges. Ønsker man 
derimot mindre plen, er det 
fullt mulig å opparbeide 
blomsterbed eller legge heller 
på deler av parsellen. Bildet 
er tatt fra lyngmyra Brl på 
sensommeren 2014, ikke lenge 
etter rehabilitering.



levegg på rull.

Utformingen av skillevegger 
på hver platting ble bestemt 
ved rehabilitering og skal ikke 
fravikes. dette er veldig viktig 
for å skape et helhetlig utrykk i 
borettslaget som vil vare i flere 
år fremover. 

en annen årsak er at beboerene 
sammen har funnet et 
kompromiss mellom skjerming 
fra naboer og tilgang på 
dagslys og utsyn fra stuen. Fordi 
hver bolig har én skillevegg som 
virker inn på utsyn og dagslys 
fra stuen til en annen bolig, er 
det ekstra viktig at størrelser 
og utstrekning på skillevegger 
beholdes slik det er i dag.

Nye skillevegger vil med andre 
ord ikke godkjennes av styret. 

er det derimot ønskelig 
med mer skjerming på en 
hageplatting, anbefales det å 

SKILLEVEGGER
sKjermiNG

gå til anskaffelse av levegger 
som kan trekkes ut av en rull. 
disse leveres med en høyde på 
ca. 1m og med lengder helt 
opp til 4m. 

det anbefales å bruke duk uten 
mønster eller tekstur; farge er 
valgfritt.

1m



�9Godkjent størrelse 
og utstrekning på 
skillevegger. disse skal 
ikke forandres eller 
utvides.



Ved innkjøp av nye markiser 
anbefales det at man går 
for en duk uten mønster (én 
heldekkende farge uten 
striper), utfall med rett kant 
og med aluminiumsprofiler i 
“standard” grå. 

Utover dette er det ingen krav 
til hvilken farge man velger på 
duken; den kan gjerne være 
en annen farge enn naboens.

Når det gjelder montering, 
bør dette helst uføres av 
fagpersonell på en korrekt 
måte. såfremt det er mulig, 
anbefales det at en husrekke 
monterer markisene i samme 
høyde så fremt dette er praktisk 
mulig.

MARKISER
solAvsKjermiNG

et eksempel på “standard” markise med grå profil og utfall med rett kant, 
uten mønster og ensfarget. valgfri farge.
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Det er ikke noe i veien for å montere en 
markiseduk med en annen farge en naboens. 
sørg imidlertid å velge en markise uten 
mønster (striper el.lign). ensfargede markiser 
vil gi et bedre helhetsutrykk på husrekken.



et fullgodt “alternativ” til 
partytelt kan faktisk være en 
markise av høyere kvalitet. 
Utviklingen på dette markedet 
har endret seg mye de siste 
årene, og det er nå mulig å få 
kjøpt markiser med integrerte 
lys. 

Kombineres dette med 
utrekkbare levegger (se eget 
pkt. om levegger) kan man få 
en fullverdig løsning som både 
forlenger utesesongen og som 
er enkel å pakke sammen.

I utgangspunktet er det ikke 
satt noen restriksjoner på 
oppsetting av verken parsoller 
eller paviljonger ala “partytelt” 
eller lignende. Brl-styret ser 
helst at slike telt settes opp i 
private hageareal - og ikke på 
gatesiden. slike bygg er ansett 
som midlertidige og tas ned 
etter kort tid. 

Problemet oppstår når særlig 
“partytelt” blir stående over 
lengre tid. styret ber derfor 
beboere å også tenke på 
berørte naboer. slike telt kan 
både skygge for naboen og 
ødelegge utsyn. vi oppfordrer 
derfor alle som planlegger 
å sette opp partytelt eller 
lignende, først varsler naboen 
og deretter tar ned 
konstruksjonen innen en høvelig 
tidsfrist.

PARASOLLER / PAVILJONGER
midlertidiGe BYGG

Bilderettighet: c b   49112619@N04
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Et “partytelt” er en midlertidig konstruksjon og 
kan ikke være kontinuerlig oppslått �6� dager 
i året. dette handler ikke bare om offentlige 
krav, men også om trivsel i nabolaget. 

Når man vil sette opp et midlertidig partytelt 
er det altså vel så viktig å forhøre seg med 
naboen først. et alternativ til “partytelt” kan 
være en større markise.



Ved rehabiliteringen ble en helt 
ny fargepalett bestemt. det er 
ønskelig at denne følges for å 
beholde helheten i borettslaget 
over tid. Kodene for fargene 
kan sees på venstre side. 
disse gjelder for hovedfarge 
på trepanel, både på fasade 
og på blomsterkasser, gjerder 
og levegger for respektive 
hustyper. For “staffasjefarger” 
(vindskier) gjelder også 
følgende koder.

FARGEPALETT
GodKjeNte FArGer

NCS 6912-Y53R

NCS 3252-Y26R

NCS 4740-Y86R

B3, H3, R1

R2n

R2s

“HASSEL”

“STAVERNGUL”

“RØDBRUN”

Vindskier “MEDIUM GRÅ” NCS S 2502-Y
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R1

7,2 m x 7,2 m

B3, H3R2nR2s

�,4 m x �,4 m �,4 m x �,4 m

�,4 m x 7,2 m
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Størrelsen på hageparsellene 
er definert ut i fra 
fordelingsnøkkelen, som også 
bestemmer fellesutgiftene. 
denne grensen sier noe om 
utstrekningen til det private 
arealet. samtidig er det mulig å 
benytte seg av arealer utenfor 
denne sonen. særlig husrekker 
som vender ut mot friareal er 
det naturlig at noen ønsker 
å benytte seg av. det som er 
viktig i denne sammenhengen, 
er å huske at dette arealet er 
for felleskapet i borettslaget. 

HAGEPARSELLER
stØrrelser

det er ikke lov å bygge noe i dette 
arealet, men det vil være positivt 
hvis beboere ønsker å plante trær 
eller f.eks. fruktbusker på dette 
arealet. Ønsker man dette, må 
det bestemmes i samarbeid med 
naboer og ikke være til hinder for 
resten av borettslaget.



LYNGMYRA BORETTSLAG
Uteromsveileder
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