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1 FORMÅL OG HENSYNSSONER 
Bebyggelse og anlegg, pbl § 12-5 nr. 1     SOSI:   
Forretning (BF)       1150 
Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP)    1160 
Renovasjonsanlegg (BRE)      1550  
Kombinert formål Bolig - Offentlig eller privat tjenesteyting (BKB) 1803  
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl § 12-5 nr. 2: 
Veg (SV)         2010 
Annen veggrunn – grøntareal (SVG1-15)    2019 
Parkering (SPA)       2080  
 
Grønnstruktur, pbl § 12-5 nr. 3:  
Vegetasjonsskjerm (GV1-2)     3060 
Kombinert formål Grønnstruktur – Samferdselsanlegg og  
teknisk infrastruktur (GAA)      3900  
 
Hensynssoner i planområdet, ihht. pbl §§ 12-6 og 11-8: 
Frisiktsone        H140_1-8 
Rød støysone ihht. T-1442/2016      H210 
Gul støysone ihht. T-1442/2016      H220_1-2 

 

2 FELLESBESTEMMELSER 
2.1 Estetikk (jf. pbl § 12-7, nr. 1) 

a) Dagligvareforretningen i BF skal ha rødbrun tegl som hovedmateriale på fasader og tak. 
Bygningen skal ha skråtak, men mindre tilbygg, som inngangsparti og varemottak, tillates 
utformet med flatt tak og med kontrasterende materiale.  
Dagligvareforretningen skal framstå som en del av, og avslutning av, tunet som dannes av 
eksisterende teglbebyggelse. 
Dagligvareforretningen med tilhørende elementer (skilt etc.) skal ha en dempet fargepalett, 
tilpasset og underordnet kulturmiljøet, landskapet og eksisterende teglbebyggelse på 
Offisersporten. Glassfasader skal begrenses og reflekterende materialer skal unngås.  

b) Ved søknad om tiltak innenfor planområdet skal det framlegges en estetisk redegjørelse for 
tilpasning til landskap, kulturmiljø og eksisterende bebyggelse (inkl. utforming, material- og 
fargebruk, samt skilt- og belysningsplan). 

c) For ny bebyggelse i BF, BOP og BKB skal søknad inkl. estetisk redegjørelse oversendes 
fylkeskonservator til uttalelse. 

 
2.2 Utomhusplan (jf. pbl § 12-7, nr. 1, 4) 

Utomhusplan skal vedlegges søknad om tiltak for ny bebyggelse og anlegg.  
Denne skal vise:  

• regulert plangrense, formåls- og byggegrenser, eksisterende og omsøkte bygg/tiltak 
med markering av adkomst- og inngangsforhold.  

• Terrengforhold med eksisterende koter, prosjekterte koter og nødvendige punkthøyder 
og snitt, 

• Trafikkforhold med kjøreveger og gang-/sykkelveger, plasser og parkering for bil og 
sykkel, hovedatkomst for gående og kjørende, vegbredder samt nødvendig snuplass og 
framkommelighet for utrykning, renovasjon og varelevering. 

• Arealenes materialbruk, eksisterende og ny vegetasjon samt avrenning/håndtering av 
overvann. 

• Lekeplasser med lekeapparater, utstyr og underlag, 
• Plassering av skilt, gjerder, sykkelstativ, renovasjon, nettstasjon, belysning og lignende.  
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2.3 Endring av eiendomsgrenser (jf. pbl § 12-7, nr. 1) 
Opprettelse av ny grunneiendom og arealoverføring tillates innenfor planområdet. Nye 
eiendomsgrenser skal følge formålsgrenser eller andre hensiktsmessige prosjektgrenser. 

  
2.4 Teknisk infrastruktur, energianlegg, fjernvarme (jf. pbl § 12-7, nr. 1, 2) 

a) Strømforsyningsanlegg (nettstasjon e.a.) tillates etablert i planområdet. Plassering avklares 
i samråd med netteier og dokumenteres i søknad om tiltak.  

 
b) Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme og tilknytningsplikt og 

unntaksbestemmelser gjelder.  
 

2.5 VA, Overvannshåndtering (jf. pbl § 12-7 nr. 4) 
Plan for VA og overvannshåndtering skal dokumenteres i søknad om tiltak og godkjennes ifbm. 
igangsettingstillatelse. 

 
2.6 Universell utforming (pbl § 12-7, nr. 4) 

Gjeldende krav (TEK) om tilgjengelighet og universell utforming skal legges til grunn for nye 
tiltak i planområdet.  
 

2.7 Støy, støv og framkommelighet i anleggsperioden (pbl § 12-7 nr. 3) 
a) Naboer skal orienteres i forkant av evt. spesielt støyende og støvende anleggsarbeid, med 

beskrivelse av tidsrom og tiltak for å ivareta hensynet til omgivelsene, i samsvar med 
retningslinjene T-1442/2016 kap. 4 og T-1520 kap. 6.  

b) Plan for framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter skal foreligge ved søknad om 
igangsettingstillatelse og godkjennes av kommunen.  

 
2.8 Automatisk fredete kulturminner (pbl § 12-7, nr. 6) 

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

  
2.9 Eieform (pbl § 12-7, nr. 14) 

o_SV, o_SVG1-15, o_SPA og o_GV2 er offentlig.  
f_BRE er felles for BOP og BKB.  
f_GV1 er felles for SPA, BOP og BKB.   
f_GAA er felles for BF, BOP og BKB.  

3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 
3.1 BF Forretning (pbl § 12-7, nr. 1, 2, 4, 7) 

a) Innenfor felt BF tillates etablering av én dagligvareforretning.  
Det tillates ikke plasskrevende handel.  
 

b) Byggegrense for dagligvareforretningens hovedvolum framgår av plankartet.  
Utenfor byggegrense mot sør, vist som bestemmelsesområde # 1 på plankartet, tillates ett 
tilbygg til forretningens hovedvolum for inngangsparti.  
Maks tillatt areal for inngangsparti er 15 m2 BYA, men form og plassering av 
inngangspartiet tillates justert langs fasade sør.  
Utenfor byggegrense mot øst, vist som bestemmelsesområde # 2 på plankartet, tillates ett 
tilbygg til forretningens hovedvolum for varemottak.  
Maks tillatt areal for varemottak er 36 m2 BYA, men form og plassering av varemottak 
tillates justert langs fasade øst.  
Maks tillatt samlet %-BYA innenfor BF er 45 %. 
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c) Maks. tillatt gesimshøyde er 4,5 m, målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen. Maks tillatt mønehøyde er tilsvarende kotehøyde møne på eksisterende 
teglbygninger i felt BOP («Offisersporten»). 
 

d) Atkomstvei og bilparkering til BF skal etableres innenfor GAA.  
Sykkelparkering skal være innenfor BF og/eller GAA.  
Manøvreringsareal for varelevering skal etableres øst for forretningen innenfor BF.  
Parkeringskrav; se bestemmelse 5.5. 
 

3.2 BOP Offentlig eller privat tjenesteyting (pbl § 12-7, nr. 1, 2) 
a) Innenfor felt BOP tillates undervisning eller annen virksomhet som faller inn under offentlig 

eller privat tjenesteyting.  
 

b) Eksisterende bebyggelse inngår i planen. Innenfor bestemmelsesområde # 3 og # 4 på 
plankartet tillates tilbygg til eksisterende bebyggelse, med tilsvarende takform og maks. 
gesims- og mønehøyde som på eksisterende teglbygning.  
I utearealene tillates mindre, frittliggende bygg/konstruksjoner som bod, paviljong, drivhus 
o.l. med maks 15 m2 BYA per bygning, og maks gesims- og mønehøyde hhv. 3 og 4,5 m. 
Maks tillatt %-BYA innenfor BOP er 17 %.  
 

c) Lekeapparater, sykkelparkering, møblering og lignende elementer som naturlig hører 
hjemme i leke- og uteoppholdsareal tillates, og skal ikke medregnes i %-BYA. 
 

d) Innenfor bestemmelsesområde # 5 på plankartet skal det etableres leke- og 
uteoppholdselementer, frittstående og/eller inntil dagligvareforretningen i BF. Maks tillatt 
høyde for disse elementene er 4,5 m. 
 

e) Atkomstvei med dropoff-sone og bilparkeringsplasser til BOP skal være innenfor GAA.  
Sykkelparkering skal være innenfor BOP og/eller GAA.  
Parkeringskrav; Se bestemmelse 5.5. 
 

3.3 BRE Renovasjonsanlegg (pbl § 12-7 nr. 1,2) 
Innenfor BRE tillates etablering av nedgravd renovasjonsanlegg samt bod for plast-/EE-/farlig 
avfall. Maks tillatt %-BYA er 50 %. Maks tillatt gesims- og mønehøyde for boden er hhv. 3 og 
4,5 m. Plassering og areal vist på plankartet er veiledende og tillates justert innenfor GAA. 
Anlegget skal være i tråd med renovasjonsteknisk plan i planbeskrivelsen kap 5.16. 
 

3.4 BKB Kombinert formål Bolig, Offentlig eller privat tjenesteyting (pbl § 12-7 
nr. 1, 2)  
a) Innenfor felt BKB tillates bebyggelse med inntil 6 boenheter eller virksomhet som faller inn 

under offentlig eller privat tjenesteyting.  
 

b) Eksisterende bebyggelse inngår i planen. Fasadeendring tilpasset bygget og omgivelsene 
tillates. Innenfor byggegrensen vist på plankartet tillates tilbygg for trapp/heis/bod, med 
maks tillatt gesims- og mønehøyde tilsvarende som på eksisterende bebyggelse i BKB.  
Utenfor byggegrense tillates endring/utvidelse av balkong/veranda/terrasse.  
Utenfor byggegrense tillates bod, drivhus, pergola og lignende som naturlig hører hjemme i 
leke- og uteoppholdsarealer, med maks. gesims- og mønehøyde hhv. 3 og 4,5 m.  
Maks tillatt %-BYA innenfor BKB er 25 %. 
 

c) Minste uteoppholdsareal (MUA) per boenhet er 80 m2, og etableres innenfor BKB. Minimum 
50 % av arealet skal være i fellesareal på terreng. Privat balkong/terrasse tillates 
medregnet som del av MUA.  
Det skal etableres en lekeplass på minimum 25 m2 i boligenes felles uteareal. 
Lekeplassen skal ha støynivå ≤.55 dB Lden, (hvit støysone) og nødvendig støyskjerming 
tillates for å oppnå dette. Støynivå ≤ 65 dB Lden (gul støysone) tillates på øvrige deler av 
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uteoppholdsarealet. 
 

d) Atkomstvei og bilparkering til BKB skal være innenfor GAA.  
Sykkelparkering skal være innenfor BKB og/eller GAA.   
Parkeringskrav; se bestemmelse 5.5. 
 

4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
4.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

(pbl § 12-7, nr. 1, 2) 
Innenfor areal avsatt til offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tillates intern 
omfordeling / justering av formålsgrenser uten omregulering. Eventuelle endringer skal 
redegjøres for i søknad om tiltak og godkjennes av veg- og bygningsmyndighet.  
 

4.2 SV Veg (pbl § 12-7, nr. 1, 2) 
SV er offentlig kjøreveg, fortau, gang-/sykkelveg, gangveg og eksisterende avkjørsler, samt 
utvidet, felles avkjørsel til felt BOP og BKB, og ny avkjørsel til felt BF.    

 
4.3 SVG1-16 Annen veggrunn grøntareal (pbl § 12-7, nr. 1, 2) 

SVG1-16 er offentlig sideareal til veg som skal være tilsådd/beplantet.  
Mindre justeringer av grøntarealene tillates dersom det er nødvendig for utbedring av gang-
/sykkelforbindelser, og under forutsetning av at det ikke skader rotsystem, stamme eller krone 
på eksisterende trær markert med symbolet «Eksisterende tre som skal bevares».  
Disse trærne skal fysisk sikres mot skade i forbindelse med anleggsarbeider. 
 

4.4 SPA Parkering (pbl § 12-7, nr. 1, 2) 
Innenfor SPA skal det være offentlig parkeringsplass. Avkjørsel fra Torsnesveien til SPA skal 
stenges senest i forbindelse med etablering av eget anlegg for sykkel langs Gamlebyveien og 
Heibergsgate.   

5 GRØNNSTRUKTUR 
5.1 GV1-2 Vegetasjonsskjerm (pbl § 12-7, nr. 1, 2) 

a) Innenfor GV1 skal det være vegetasjon som gir skjerming mellom p-plass SPA og delfelt 
BOP og BKB. 

b) GV2 skal tilsås/beplantes i forbindelse med stenging av avkjørsel fra Torsnesveien til 
parkeringsplass SPA.  
 

5.2 GAA Kombinert formål Grønnstruktur – Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur (pbl § 12-7, nr. 1, 2, 7) 
a) GAA skal opparbeides med et betydelig innslag av grønnstruktur med stedegne arter, samt 

atkomstveier og parkering for bebyggelsen planområdet.  
 

b) Gjennom GAA, mellom Torsnesveien og både BOP og BF, skal det etableres egne gang-
/sykkelatkomster som visuelt skiller seg fra kjørearealer.  
 

c) Innenfor GAA skal p-plasser til bebyggelsen i planområdet opparbeides etter følgende 
norm:  
 
Parkering for BF:  
Min. 3 bilplasser og min. 3 sykkelplasser per 100 m2 BRA forretning.  
 
Parkering for BKB: 
Min. 0,5 og maks. 1,5 bilplass og min. 1 sykkelparkeringsplass per boenhet. 
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Min. 0,5 og maks 1,5 bilplasser, og min. 3 sykkelplasser per 100 m2 BRA tjenesteyting. 
 
Parkering for BOP:  
Min. 20 bilplasser for den samlede bebyggelsen.   
Min. 3 sykkelplasser per 100 m2 BRA tjenesteyting.  
 
Fellesbestemmelse: 
Min. 5 % av bilplassene skal være HC-dimensjonert og plassert nær inngang. 
Sykkelplasser skal ha stativ/låsemulighet og plasseres nær inngang. 
 

6 HENSYNSSONER 
6.1 Frisikt H140_1-8 (pbl § 12-7, nr. 4) 

I frisiktsoner skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander 
slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående stolper, 
oppstammede trær o.l. kan tillates. 
 

7 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
7.1 Dokumentasjonskrav (pbl § 12-7, nr. 10) 

a) Før det gis igangsettingstillatelse til ny bebyggelse innenfor BF, BOP eller BKB skal det 
foreligge 

• Godkjent estetisk redegjørelse, jf. bestemmelse 2.1,  
• Godkjent utomhusplan, jf. bestemmelse 2.2, 
• Godkjent VA- og overvannsplan, jf. bestemmelse 2.7. 

 
b) Før det kan gis igangsettingstillatelse til offentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

skal byggeplan for anleggene være godkjent av vegmyndighet, og det skal være redegjort 
for fysisk sikring av eksisterende trær som skal bevares, jf. plankartet og bestemmelse 4.3.  
 

c) Ved igangsetting i flere trinn skal ovennevnte dokumentasjon vedlegges den 
igangsettingssøknaden som dokumentasjonen er relevant for.  
 

7.2 Midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest (pbl § 12-7, nr. 10) 
a) Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest til ny bebyggelse innenfor BF skal  

• Avkjørsel inkl. frisiktsoner, internveier, parkering og utomhusanlegg inkl. 
beplantning og sykkelparkering tilknyttet BF være opparbeidet ihht. godkjent 
utomhusplan. 

• Leke- og uteoppholdsanlegg tilknyttet BOP i bestemmelsesområde # 1 være 
ferdigstilt. 
 

b) Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for hovedombygging eller tilbygg i 
BKB eller for nedgravd renovasjonsanlegg innenfor BRE, skal avkjørsel inkl. frisiktsoner 
samt internveier i GAA tilknyttet BOP og BKB være opparbeidet ihht. godkjent utomhusplan 
og renovasjonsteknisk plan.  
 

c) Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for planlagt sykkeltrasé langs 
Gamlebyveien (jf. kommunens sykkelplan), skal avkjørsel fra Torsnesveien til p-plass SPA 
være stengt, og GV2 skal være tilsådd/beplantet. 
  

d) Ved søknad om midlertidig brukstillatelse i vinterhalvåret kan det gis utsettelse for 
årstidsavhengige arbeider til senest påfølgende vår/sommer.   


