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         Dato for siste mindre endring: 

Reguleringsplan for Bergliveien 6 

Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering  
 

Datert: 05.08.2020 

PlanID 30041169 

Saksnummer:  

1. Planens hensikt 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvikling av flermannsboliger med tilhørende funksjoner 

som utearealer, lekearealer, parkering og renovasjon på eiendom gnr. 737 bnr. 368, Bergliveien 6. 

Samtidig skal planen sikre videreføring av eksisterende boliger med tilhørende funksjoner i 

planområdet. Sentrale hensyn er bokvalitet for eksisterende og nye boliger i planområdet, og 

eksisterende boliger nær planområdet kombinert med arealeffektive løsninger. 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
2.1 Kulturminner (pbl § 12-7 nr. 6)  
Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av 

helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein e.l., skal arbeidet 

øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. Juni 1978 nr. 50 

(kulturminneloven), § 8, annet ledd.  

2.2 Utforming og estetiske krav (pbl 12-7 nr. 1)  

Det skal legges vekt på god arkitektonisk kvalitet i utforming, detaljering, farge- og materialbruk for 

bebyggelse og utomhusanlegg i seg selv og sett i sammenheng med omkringliggende områder. 

Forstøtningsmurer, synlige skjæringer og fyllinger skal beskrives for å sikre god funksjonalitet og 

arkitektonisk/estetisk utforming. Området skal beplantes med variert vegetasjon, og med stor andel 

av vintergrønne vekster. 

 

2.3 Terrengbehandling (pbl 12-7 nr.1)  

Forstøtningsmurer og synlige skjæringer skal opparbeides slik at de ikke virker skjemmende. 

Skjæringer og fyllinger skal gis en landskapsmessig bearbeiding slik at virkningen av inngrepene blir 

minst mulig.  

 

2.4 Tekniske installasjoner (pbl 12-7 nr. 1)  

Det tillates etablering av VA-ledninger og annen teknisk infrastruktur innenfor hele planområdet. 
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2.5 Overvannshåndtering (pbl § 12-7, nr. 2)  

Overvann og vann fra tak og tette flater forutsettes ivaretatt på egen eiendom. Takvann og 

overflatevann må ikke tilføres kommunens ledningsnett uten samtykke fra kommunen. Bortledning 

av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelser eller andre ulemper, både ved 

normale og ekstreme regnbørsmengder. Løsning for håndtering av overvann skal avklares ifm. 

byggemelding av ny bebyggelse, og følge opp anbefalinger gitt i vedlegg til planbeskrivelsen 

overvannsberegning datert 12.02.2019.  

 

2.6 Grunnforhold 

Før igangsettingssøknad skal det utføres nødvendige geotekniske vurderinger av grunnforhold. 

3. Bestemmelser til arealformål 

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

3.1.1 Utomhusplan (Jf. pbl §12-7, nr. 1)  

a) Som en del av byggesøknadsbehandlingen skal det vedlegges utomhusplan i hensiktsmessig 

målestokk. Utomhusplanen skal vise:  

- Avgrensninger for planen med framtidige og omsøkte bygg/tiltak markert.  

- Terrengforhold med eksisterende koter, prosjekterte koter inkludert nødvendige 

punkthøyder og snitt. Skjæringer, fyllinger og støttemurer skal fremgå 

- Adkomst og gangarealer, intern veg, fremkommelighet for utrykningskjøretøy, eventuelle 

parkeringer for bil og sykkel og boder på terreng 

- Plassering av oppsamlingsutstyr for avfall iht. renovasjonsteknisk plan for Bergliveien datert 

06.04.2020 

- Løsning for overvannshåndtering  
- Lekeplasser med møblering, beplantning og trafikksikkerhetstiltak mot Bergliveien 
- Plassering av variert vegetasjon og grøntanlegg 

 

3.1.2 Minste uteoppholdsareal (MUA) (pbl§ 12-7 nr. 4) 

a) Krav til minste uteoppholdsareal: 

Totalt areal Privat Felles Offentlig tilgjengelig 

Minst 80 kvm pr 

boenhet 

Alle boliger skal ha 

privat uteplass 

Minst 30 kvm på terreng 

eller dekke med jordlag 

Minst 40 kvm pr bolig på 

terreng 

Ved bygging av tre eller færre boenheter kan kravene til felles og offentlig uteoppholdsareal løses 

som privat uteoppholdsareal. 

Definisjoner: 
Totalt areal for uteoppholdsareal er summen av privat, felles og offentlig uteoppholdsareal. 
Privat uteoppholdsareal: Balkonger, terrasser, hager eiet i privat eie. 
Felles uteoppholdsareal: Eies av flere private eiere i fellesskap. 
Offentlig uteoppholdsareal: Arealet skal være tilgjengelig for offentligheten og skal derfor plasseres 



Side 3 av 5 Reguleringsplan for Bergliveien 6 PlanID 30041169 

på terreng. Arealet kan være privat, felles eller kommunalt eid. Nærmiljøparker bør eies av 
kommunen.  

b) Felles uteoppholdsarealer skal ha grønt preg, med variert vegetasjon. Følgende areal regnes som 
uteoppholdsareal: Felles oppholdsplasser, balkonger og terrasser, gangveier og lekeplasser. 
Innglassede balkonger og innglassede terrasser inngår ikke i beregningsgrunnlaget for minste 
uteopphold 

For felt BKS1 og BKS2 beregnes tilgjengelig uteoppholdsareal samlet for feltene. Felt avsatt til 
lekeplass (BLK 1-2) inngår i beregningsgrunnlaget for minste uteopphold.  

3.1.3 Lekeplasser (BLK1, BLK2) (pbl § 12-7, nr. 4.) 

a) Innenfor formål lekeplass opparbeides felles lekeplass for alle beboere for felt BKS 1-2.  

b) Lekeplassene skal inneholde minimum en sandkasse, en benk og noe fast dekke som er flatt 

nok til trehjulssykling. 

c) På BLK 1 skal det etableres trafikksikkerhetstiltak mot Råkollveien, for å unngå trafikkfarlige 

situasjoner med trafikk i Råkollveien. Det skal etableres variert og vintergrønn vegetasjon langs 

Råkollveien.  

d) På BLK 2 skal det etableres trafikksikkerhetstiltak mot Bergliveien, for å unngå trafikkfarlige 

situasjoner med trafikk i Bergliveien.  

 

3.1.4 Parkering (pbl § 12-7 nr. 7)  

a) Innenfor felt BKS 1-2 tillates parkering etablert i sokkeletasje under bebyggelsen der 

terrenget tillater det. Øvrig parkering etableres på terreng. Dekningsgraden kan beregnes 

samlet for felt BKS1 og BKS2. 

b) Krav til bil- og sykkelparkering for BKS1 og BKS2 fremgår av tabellen under:  

 

Bilparkering Sykkelparkering Tilleggsbestemmelser 

Ordinære p-

plasser: Min. 

0,5 plasser pr. 

boenhet. 

Maks 1,2 

plasser pr. 

boenhet. 

 

Leiligheter mindre enn 50 kvm: 

minimum 1 plass pr. boenhet. 

Leiligheter over 50 kvm: 

minimum 2 plasser pr. boenhet. 

Minst 25 % av plassene skal ha 

overbygg eller ligge i bod. Alle 

sykkelparkeringsplasser skal 

være låsbare. 

Min. 10% av biloppstillingsplassene 

skal være tilrettelagt for 

bevegelseshemmede.  

 

Min. 5% av biloppstillingsplassene 

skal være tilrettelagt for lading av 

el-bil. 

 

Min. 5% av 

sykkelparkeringsplassene skal være 

tilrettelegt for lastesykkel/sykkel 

med vogn. 

 

3.1.5 Renovasjonsanlegg (f_BRE) (pbl § 12-7, nr. 1.) 

a) Felt f_BRE skal benyttes som felles oppstillingsplass for avfallsbeholder/container for felt BKS1 og 

BKS2. Renovasjonsanlegget skal opparbeides i henhold til renovasjonsteknisk plan datert 06.04.2020. 

Høyde på renovasjonsanlegg skal ikke overstige 3 meter.  
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3.1.6 BOLIGBEBYGGELSE - Frittliggende småhusbebyggelse (BFS 1-2) (pbl § 12-7 nr.1 og nr. 2) 

a) Innenfor felt BFS 1-2 tillates frittliggende småhusbebyggelse. Maks byggehøyde er 

gesimshøyde 8 meter og mønehøyde 9 meter i tråd med pbl § 29-4.  

b) Frittliggende garasje, carport, uthus og lignende mindre tiltak tillates etablert utenfor 

byggegrenser, såfremt de ikke er i strid med veglovas bestemmelser om byggegrense mot 

Bergliveien og Råkollveien og frisikt.  

c) Flateparkering, sykkelparkering, forstøtningsmurer, gjerder, utvendige trapper og ramper, interne 

veger samt uteoppholdsareal og lignende tillates oppført utenfor viste byggegrenser.  

d) For felt BFS 1 er maksimal %BYA: 30 

e) For felt BFS 2 er maksimal %BYA: 45 

 

3.1.7 BOLIGBEBYGGELSE – Konsentrert småhusbebyggelse (BKS1, BKS2) (pbl § 12-7 nr.1 og 

nr. 2) 

a) Innenfor felt BKS1-2 tillates konsentrert småhusbebyggelse over to etasjer, i tillegg til 

sokkeletasje for parkering. Terrengfallet kan tas opp med sokkeletasjen. Det tillates bygg 

med maksimum 4 boenheter innenfor hver byggegrense. Interne veger inngår i 

arealformålet. 

b) Maks møne og gesimshøyder på bebyggelse innenfor byggegrenser er innregulert i plankart. 

Høyde på tilhørende anlegg som boder eller lignende skal ikke overstige 3 meter. 

c) Hver enkelt bygning innenfor området kan ha forskjellig detaljering, men det skal bestrebes 

et enhetlig preg på bygningene innenfor begge feltene. Alle boligbygg skal ha saltak, 

møneretning er innregulert i plankart.  Boder, andre mindre tiltak og tilbygg kan ha annen 

takform. Fasaden i Bygg A, B og C skal utformes med en forskyvning på tvers av møneretning 

for å visuelt dele opp bygningskroppenes fasadelengde mot øst og vest. 

d) For felt BKS1 er maksimal BYA 45 %. For BKS2 er maksimal BYA 65 %.  

e) Byggegrenser er vist på plankartet. Boligbebyggelsen skal plasseres innenfor de angitte 

byggegrensene i planen.  

f) Det tillates at sokkeletasje med parkering/boder/sykkelparkering etableres innenfor 

bestemmelsesområde#1.   

g) Boder, flateparkering, sykkelparkering, forstøtningsmurer, gjerder, utvendige trapper og 

ramper i terreng, interne veger samt uteoppholdsareal og lignende tillates oppført utenfor 

viste byggegrenser, såfremt det ikke er i strid med veglovas bestemmelser mot Råkollveien 

eller Bergliveien eller frisikt.  

h) Det skal etableres privat uteoppholdsareal i form av balkonger eller terrasser for alle 

boenheter. For felt BKS1 skal balkonger etableres mot øst eller sør. For felt BKS2 skal 

balkonger etableres mot øst. Balkonger tillates maksimum 1,8 meter utenfor byggegrense  

på inntil 50% av fasadenes lengde. Utkragede balkonger skal ikke innglasses. 

i) I felt BKS1 skal det etableres variert, vintergrønn vegetasjon langs Råkollveien.  

 

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

3.2.1 Kjørevei (o_SKV) (jf. Pbl § 12-7 nr. 14) 
a) Kjørevei o_SKV er offentlig. Vegarealet er regulert iht. eksisterende situasjon. 
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b) Kjørevei f_ SKV er felles intern adkomstvei. 

3.3 Innregulert støttemur (Jf. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 1 og 4.) 
Det er innregulert støttemur der det planlegges støttemur utover 1,5 meters høyde. Andre 

støttemurer innenfor planområdet skal ikke overstige 1, 5m. Endelig plassering kan justeres +/- 3 m 

avhengig av endelig skråningsutslag mm. Støttemuren kan også utformes som fylling, og skal da 

opparbeides med vegetasjon og utforming som tilpasses de naturgitte omgivelser. 

4. Rekkefølgebestemmelser  

4.1 Rekkefølgebestemmelser (§ 12-7 nr. 10) 
a) Lekeareal BLK1 skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse for nye boliger i felt BKS 1 gis. 

b) Lekeareal BLK2 skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse for nye boliger i felt BKS 2 gis. 

c) Intern adkomstveg med nødvendig manøvreringsareal for utrykningskjøretøy, teknisk 

infrastruktur og renovasjonsanlegg (f_BRE) skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse 

for nye boliger i felt BKS1-2 gis.  

d) Beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider på felles uteoppholdsarealer som er 

årstidsavhengig, skal være gjennomført senest første vekstsesong etter at boligene er tatt i 

bruk.  

e) Frisiktlinje og sikringssone for frisikt skal sikres samtidig med etablering av ny adkomst. 

f) Etablering av infrastruktur for håndtering av overvann skal være ferdigstilt før brukstillatelse 

til nye boliger i felt BKS 1-2 gis. 

 
 


