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1 Avgrensning 

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som er vist innenfor plangrense på 
reguleringsplankart datert 15.10.2012, sist revidert 05.12.2016. 

2 Fellesbestemmelser 

2.1 Kulturminner (pbl § 12-7, nr. 6) 

Dersom det under anleggsarbeidene treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis 
i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull, og/eller brent stein, etc., 
skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservator varsles, jfr. Lov om kulturminner av 
9. juni 1978 nr. 50 (Kulturminneloven) § 8. 

2.2 Rekkefølgebestemmelser (pbl § 12-7 nr. 10) 

a) Før det gis brukstillatelser for nye boliger skal kollektivholdeplass (K) samt kryssløsning 
mellom Veumveien og Brønnerødveien med tilrettelagt krysningspunkt, og fortau F4 
være ferdig opparbeidet i henhold til detaljert byggeplan godkjent av Statens vegvesen. 

b) Før det gis brukstillatelser for nye boliger innen BB1 og B/T skal gang- og sykkelveg 
«GS» opparbeides og sammenkoples med tilsvarende gang- og sykkelveg i tilstøtende 
planområde (planID 0106 1011) slik at det etableres sammenhengende gangvei fra 
planområdet fram til Hestehagen og planfri kryssing over Veumveien i medhold av plan 
planID 0106 1103. 

c) Før det gis brukstillatelse til nye boliger i BB1 skal gang- og sykkelvei G/S være 
etablert. Det skal etableres en gangforbindelse fra G/S til BB1 gjennom L2. 

d) Før det gis brukstillatelser til boliger i BB1 skal kjøreveg KV2 og fortau F1-2, samt F4 
være ferdig opparbeidet fram til henholdsvis adkomstveg V1og V2. 

e) Før det gis brukstillatelser til ny bebyggelse i felt B/T skal kjøreveg KV2 og fortau F1-4 
være ferdig opparbeidet. 

f) Tilstrekkelig kapasitet på vann, overvann og avløpsledning må være etablert før det gis 
brukstillatelser til nye boliger innenfor planområdet. 

g) Støybeskyttelsestiltak skal være opparbeidet før brukstillatelse gis for berørte boliger 
innen BB1. 

h) Før det gis brukstillatelse til boliger i BB1 skal lekeplass L1-3 være ferdig opparbeidet. 
i) Fareområde H370 kan ikke bebygges eller tas i bruk til lekeplass før 

høyspentledningen fjernes/graves ned. 
j) Eiketrær innen hensynssone H560 skal beskyttes ihht. § 6.3 før tiltak etter planen 

igangsettes. Ved behov for felling av storvokst/hul eik skal kommunen eller 
fylkesmannen kontaktes. Resterende eiketrær ellers i området skal ikke hugges så 
lenge de ikke er til fare for bebyggelsen. 
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2.3 Dokumentasjonskrav (pbl § 12-7 nr. 2) 

2.3.1 Generelt 

a) Ved søknad om rammetillatelse for felt BB1 og B/T skal tiltakets virkning på 
omgivelsene visualiseres ved fasadeoppriss med tilstøtende bebyggelse, 
fotomontasjer el. lignende. 

b) Ved søknad om rammetillatelse for felt BB1 og B/T skal det vedlegges utomhusplan i 
egnet målestokk som skal godkjennes av kommunen. Utomhusplan skal vise 
bygningenes plassering, bil- og sykkelparkering, atkomst, arrondering og utforming av 
uteoppholdsarealer, lekeplasser, avfallshåndtering og beplantning. Utearealer skal 
opparbeides i henhold til godkjent utomhusplan. 

2.3.2 Miljøforhold, støy, (pbl § 12-7. nr. 3) 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-
1442/2012, retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet, skal 
legges til grunn for anleggsfasen. 

2.3.3 Klimatilpassing (pbl § 12-7, nr. 2) 

Takvann og overflatevann skal fortrinnsvis infiltreres i grunnen eller fordrøyes, og skal 
ikke påkoples kommunal overvannsledning uten samtykke. Bruken av harde overflater 
i utearealer skal begrenses for å redusere mengden overvann. Bortledning av overvann 
og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved 
dimensjonerende regnintensitet.  

2.4 Krav til byggeområder, (pbl § 12-7. nr. 1) 

a) Det tillates balkonger kraget ut over byggegrensen med inntil 1,0 meter der 
byggegrensen ikke grenser mot veg.  

b) Plasseringen av planlagt bebyggelse vist for felt BB1 kan forskyves ± 5m innenfor 
rammene av planen.  

c) Der hvor ikke annet er angitt, er byggegrense lik formålsgrense. 
d) Det tillates tekniske oppbygg for ventilasjonsanlegg, heis mm. Disse skal tilfredsstille 

estetiske hensyn. 
e) Overvannshåndteringen bør håndteres lokalt på egen grunn. Alternative løsninger kan 

gjennomføres etter nærmere avklaring med kommunen. 
f) Det skal tilstrebes å etablere samme avfallsløsning for feltene BB1 og B/T. Plassering 

og utforming av returpunkt skal avklares med kommunens renovasjonsavdeling. 
g) Deler av parkeringskjeller tillates oppført utenfor boligenes fotavtrykk. Bygningsdeler 

og konstruksjoner som ligger lavere enn 0,5 meter over gjennomsnittlig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå skal ikke medregnes i % BYA. 

h) Bebyggelsen skal tilpasses landskapet mht. volumer, høyder, plassering, materialbruk 
og farger. 

i) Dersom byggeavstand til nabogrense er mindre enn byggets halve høyde, skal nybygg 
innen BB1 fullsprinkles.  

j) Ny bebyggelsen innen planområdet skal gis en arkitektonisk formgivning av høy 
kvalitet. 
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2.5 Parkering, (pbl § 12-7. nr. 7) 

a) For BB1 skal det avsettes: 

- maksimum1,0 p-plasser pr. boenhet under 80 kvm. 

- maksimum1,4 p-plasser pr. boenhet over 80 kvm. 

- minimum 3 Sykkeloppstillingsplasser pr. boenhet. 

b) l felt B/T skal behov for biloppstillingsplasser og sykkeloppstillingsplasser 
dokumenteres ved søknad om tiltak. Det må beregnes at parkeringsbehovet skal dekke 
behov for beboere, ansatte og besøkende. 

2.6 Uteoppholdsareal, (pbl § 12-7. nr. 1) 

For boligbebyggelse avsettes minimum 80 kvm leke- og uteoppholdsareal pr. boenhet. 
Arealet av lekeplass L1-3 skal medtas som en del av uteoppholdsarealet for felt BB1.  

 

3 Bebyggelse og anlegg (12-7 nr. 1) 

3.1 Felt BB1 

a) I området kan det føres opp tre boligblokker innenfor angitte gesimshøyder på plankart. 
Øverste etasje skal være inntrukket 2,5 meter fra gavl mot sørøst og fra gesims mot 
sørvest. Totalt tillates inntil 60 leiligheter. 

b) For feltet gjelder %-BYA = 45 %. 

3.2 Felt BB2 

a) Området skal benyttes til eksisterende blokkbebyggelse innenfor angitt gesimshøyde 
på plankart. Mindre konstruksjoner knyttet til uteoppholdsarealer kan tillates. 

b) For feltet gjelder %-BYA = 45 %. 
c) Eksisterende fasade skal i størst mulig grad bevares. Eventuelle nye balkonger, 

vinduer mm., skal tilpasses den opprinnelige arkitekturen. 

3.3 Felt B/T 

a) I felt B/T kan det oppføres en eller flere bygninger i gruppe som kjedehus, rekkehus 
eller lignende bygningskompleks for flere leiligheter. Formålet tjenesteyting omfatter 
institusjon og er benyttet i kombinasjon med formålet bolig, for å legge til rette for 
oppføring av boliger med personalbehov.  

b) I området kan det oppføres bygg med mønehøyde på inntil 9 meter og gesimshøyde 
på inntil 8 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Bebyggelsen skal tilpasses 
eksisterende bebyggelse. 

c) For feltet gjelder %-BYA = 40 %. 

3.4 Lekeplasser, L1-3 (pbl § 12-7. nr. 4). 

a) Lekeplass L1-3 skal være felles for beboere innen felt BB1 og tilrettelegges allsidig lek. 
b) Lekeplass L1 skal tilrettelegges for allsidig lek og akeaktiviteter. 
c) Lekeplass L3 skal fungere som sandlekeplass og minimum inneholde sandkasse, 

huskestativ samt sittebenker.  
d) Lekeplassene skal skjermes mot Brønnerødveien med gjerde eller tett vegetasjon i 

tillegg til støyskjerm mot Brønnerødveien, jf., § 6.2 bokstav c og d.  
e) Det tillates etablert renovasjonsanlegg innen L1 og L2 langs KV2. 
f) Gangforbindelse mellom G/S og BB1 tillates gjennom L2. 
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4 Samferdsel og teknisk infrastruktur (§ 12-7 nr.1 og 14) 

a) Veg V1 er adkomst for BB1. Veg V1 er felles for beboere innen BB1. 
b) Veg V2 er adkomst for BB2. Veg V2 skal være offentlig tilgjengelig. 
c) Veg V3 er adkomst til gnr 212 bnr 336. 
d) Veg V4 er adkomst til gnr 211 bnr 57 og felt B/T. V4 skal være offentlig. 
e) Avmerkede avkjørsler på plankart er veiledende. 
f) Gang-/sykkelveg G/S er offentlig. 
g) Fortau F1 – F4 er offentlige. 
h) Det tillates etablert avkjøringslomme for renovasjonsanlegg innen AV1-2 langs KV2. 
 

5 Grønnstruktur (pbl § 12-7 nr.1) 

Eksisterende terreng og vegetasjon innenfor vegetasjonsskjerm V skal i hovedsak bevares.  

6 Hensynssone (pbl § 12-6) 

6.1 Frisiktsoner, H140 (pbl § 12-7 nr. 4) 

Innenfor frisiktsoner merket H140 på plankartet tillates ikke sikthindrende gjenstander høyere 
enn 0,5 meter over tilstøtende vegers plan. 

6.2 Støysone, H220 (pbl § 12-7 nr. 3) 

For støyfølsom bebyggelse innenfor gul støysone H220 gjelder følgende: 

a) Alle boligenheter skal være gjennomgående og ha en stille side. 
b) Innendørs støynivå skal ikke overstige grenseverdier for klasse C i tabell 4 i NS 8175. 
c) Lydnivå på uteoppholdsarealer skal ikke overstige LDEN 55 dB 
d) Det skal ved byggeanmeldelse fremlegges støyberegning med tilhørende støyfaglig 

vurdering basert på den prosjekterte bebyggelsen for området. Vurderingen skal vise 
hvordan gjeldende krav til innendørs støynivå i boligen og støynivå i uteoppholdssoner 
kan overholdes. Avbøtende tiltak skal fremgå av støyvurderingen. 

6.3 Bevaring av naturmiljø, H560 (pbl § 12-7 nr. 6.) 

a) Det tillates ikke gravearbeider innen hensynssone H560_1 – 2. Under anleggsperioden 
skal nedre del av trærne tildekkes for å unngå mekaniske skader. 

b) Ved nedfall av eiketrær og større grener, skal deler av disse plasseres og råtne opp i 
nærheten av andre store eiketrær. 

c) Området rundt eikene skal holdes åpent slik at eikene får tilstrekkelig lys og varme. 
d) Beskjæring og annen skjøtsel skal utføres av fagfolk.  

6.4 Faresone, høyspenningsanlegg, H370  

a) Det tillates byggetiltak over jordkabel i hensynssone H370_1, men det må ikke utføres 
sprengningsarbeider, jf. pbl § 12-7. nr. 2.  

b) Tiltak i hensynssone H370_1 skal godkjennes av netteier, jf. pbl § 12-7. nr. 12. 

 


