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1 PLANENS AVGRENSING 

Det regulerte planområdet er på kartet vist med reguleringsgrense. 

2 REGULERINGSFORMÅL, JFR. PLAN OG BYGNINGSLOVEN §§ 12-5. 

§ 12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (Rp 1111) 
Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (Rp 1112) 
Energianlegg (Rp 1510)  
Lekeplass (Rp1610) 

§ 12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Vei (Rp 2010) 
Annen veigrunn – grøntareal (Rp 2019) 

§ 12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur 
Naturområde (Rp 3020) 
Turvei (Rp 3031) 

§ 12-5. Nr. 5 – Landbruks, natur og friluftsformål 
Landbruks-, natur- og friluftsformål (Rp 5100) 

§ 12-6. - Hensynssone 
Frisikt (H140) 
Hensyn friluftsliv (H530) 
Hensynssone bevaring av naturmiljø (H560) 
Bevaring kulturmiljø (H570) 
Båndlegging etter lov om kulturminner (H730) 

§ 12-7. – Bestemmelsesområde 
Bestemmelsesområde #1-2, sikring av kulturminner og kulturmiljøer. 
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3 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl § 12-7, nr. 10) 

a) Før iverksetting av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning 
av det berørte automatisk fredete kulturminnet – id 229055 -innenfor 
bestemmelsesområde #1, jf. kulturminnelovens § 4. Før tiltak innenfor planområdet 
igangsettes skal arealene innenfor hensynssone H570, «bevaring kulturmiljø», 
avgrenses og merkes med oransje gjerde eller tilsvarende. Rekkefølgebestemmelsen 
omfatter ikke tiltak i tilknytning til BKS1-2, BLK 1-3 og SV2. 

b) Hovedatkomst og teknisk infrastruktur skal være etablert før det gis brukstillatelse for 
nye boliger innenfor planområdet.  

c) Boligene skal ha tilgang til en ferdig opparbeidet lekeplass (BLK1-6) før det gis 
brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet. 

d) Beplantning, tilsåing og evt. andre arbeider på lekeplassene (BLK1-6) som er 
årstidsavhengig, skal være gjennomført senest første vekstsesong etter at boligene er 
tatt i bruk. Det tillates ikke skadelige fremmede arter ved planting og gjenplanting av 
uteoppholdsarealer og lekearealer. 

e) Det skal opparbeides frisikt tilsvarende 6 x 60 meter i krysset mellom Ringstadbakken 
og fv 358 (Elindveien) før det gis igangsettingstillatelse for oppføring av nye boliger 
innenfor planområdet. 

f) Frisiktsoner vist i plankartet skal være opparbeidet før det gis igangsettingstillatelse 
for oppføring av nye boliger innenfor planområdet. 

g) Ved omdisponering av dyrket mark, skal matjord sikres og fraktes til område der det 
er behov for jordforbedring. 

h) Turstien GT1 skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse for BKS1-2. Turstiene GT2-3 
skal ferdigstilles før det gis brukstillatelse for BKS 3-6 og BFS 1-4.  

4 FELLESBESTEMMELSER 

4.1 Kulturminner (pbl § 12-7, nr. 6) 

Dersom det under anleggsarbeider 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 Fylkeskonservatoren 
varsles, jf. Lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (Kulturminneloven) § 8. 

4.2 Vann- og overvannshåndtering (pbl § 12-7, nr. 2) 

a) Takvann og overflatevann skal i størst mulig grad fordrøyes og infiltreres på egen 
grunn. Ved søknad kan overvann ledes bort i eget avløp. Overvann må ikke tilføres 
kommunens ledningsnett uten samtykke fra kommunen. Bortledning av 
overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller 
andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.  

b) Det tillates etablert trykkøkningsstasjon innenfor planområdet. Denne må ikke 
komme i konflikt med hensynssone for bevaring av kulturminner, H570. 
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4.3 Støy, (Jf. pbl § 12-7, nr. 3) 

a) Støygrenseverdier i retningslinje T‐1442/2016 tabell 3 skal gjelde for planen. 

b) Støybelastning i gjennomføringsfasen (bygge- og anleggsperioden) skal ikke 
overskride grenseverdiene slik de fremgår av kap. 4 i T-1442/2016.  

4.4 Terrengbearbeiding (pbl § 12-7, nr. 2) 

a) Det tillates ingen terrengarbeider innenfor H730 og H570. 

b) Det tillates oppsatt støttemurer utenfor byggegrensene i forbindelse med 
opparbeidelse av vei- og tomteområder. Forstøtningsmur skal utføres i tørrstablet 
natursten eller betongsten. Det tillates mur i støpt betong der forholdene krever det. 
Mursettingen innenfor hvert delområde skal gis et enhetlig preg. 

c) Det tillates utført nødvendige terrengarbeider som skjæringer og fyllinger i 
forbindelse med veianlegget innenfor byggeområdene.  

4.5 Byggegrenser, (pbl § 12-7, nr. 2) 

a) Det tillates oppført underordnede bygningselementer som f. eks. levegger, boder og 
trykkøkningsstasjon utenfor byggegrense, men ikke nærmere enn 1 meter fra 
formålsgrensen mot annen veigrunn - grøntareal (SVG1-8).  

b) Garasjer og carporter kan plasseres inntil 1 m fra nabogrense og inntil 1 m fra 
formålsgrense mot annen veigrunn - grøntareal (SVG1-8) dersom innkjøring er 
parallelt med veien. Garasjeport skal ligge minimum 5 m fra formålsgrense mot vei, 
dersom innkjøring/port ikke ligger parallelt med vei. 

5 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR.1) 

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

Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det for hvert av delfeltene BKS1-6 eller hver 

enkelt tomt innenfor BFS1-4 vedlegges utomhusplan i egnet målestokk som skal 

godkjennes av kommunen. Utomhusplan skal minimum vise:  

a) Avgrensninger for planen med uteoppholdsarealer, lekearealer og framtidige og 
omsøkte bygg/tiltak markert. 

b) Terrengforhold med eksisterende koter, prosjekterte koter og nødvendige 
punkthøyder og snitt. 

c) Kjøre- og gangarealer, eventuelle gjesteparkeringer samt parkering for sykkel 
dersom disse ikke legges til carport.  

d) Plassering av oppsamlingsutstyr for avfall i henhold til renovasjonsteknisk plan for 
Ringstadåsen. 

e) Plassering av eventuell trykkøkningsstasjon 

5.2 Parkering (pbl § 12-7. nr. 4 og 7) 

a) For bebyggelsen skal det innenfor byggeformålet avsettes minimum: 

1. 2 p-plasser pr. boenhet over 80 m² bruksareal. 

2. 1 p-plasser pr. boenhet med bruksareal under 80 m². 
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b) Carport/garasje skal forberedes for tilkoplingsmulighet for lading av ladbare 
kjøretøy.  

c) Det skal anlegges minimum 2 sykkelplasser pr. boenhet. Sykkelparkeringen skal 
opparbeides i nærheten av inngangspartiet, være under tak og gi mulighet for å 
låse fast syklene. Sykkelparkering kan legges til carport eller sportsbod dersom 
bodens areal økes med 1 m2 pr. sykkel, ut over arealkravet som framkommer i 
teknisk forskrift. 

5.3 Uteoppholdsareal (pbl § 12-7. nr. 4) 

a) For BKS1-6 skal det opparbeides minst 80 m² tilfredsstillende felles eller privat 
uteareal for opphold og lek pr. boenhet (MUA). Balkonger, terrasser og felles 
lekearealer (BLK) inngår som uteoppholdsareal.  

b) Arealer brattere enn 1:3, arealer med ekvivalent støynivå over LDEN 55 dB, samt 
arealer med restriksjoner som hindrer barns frie lek, skal ikke regnes med.  

5.4 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS1–6), pbl § 12-7. nr. 1 

a) Innenfor feltene BKS1-6 kan det oppføres konsentrert småhusbebyggelse i form 
av rekkehus, kjedehus og flermannsboliger med carport/garasje og tilhørende 
anlegg. Maksimal utnyttelsesgrad er påført plankartet. Maksimal høyde på 
møne/høyeste gesims er 7,5 m, og laveste gesims 6 m målt fra gjennomsnittlig 
planert terreng. Det tillates ikke byggehøyde som overstiger 66 m o.h. 

b) Bebyggelsen skal utformes og plasseres slik at tomtas terrengfall utnyttes på en 
naturlig måte.  

c) Det tillates etablert carporter og gjesteparkeringer innenfor formålet.  

d) Bebyggelsen skal i volum, materialbruk og farge framstå med et helhetlig preg.  

e) Bebyggelsen skal fargesettes på en måte som ikke virker kontrasterende på 
fjernvirkningen. 

5.5 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS1–4), pbl § 12-7. nr. 1 

a) Innenfor feltene BFS1-4 kan det oppføres frittliggende småhusbebyggelse med 
carport/garasje og tilhørende anlegg.  

b) Maksimal utnyttelsesgrad for tomt T1, 2, 3, 4 og 11 er 30% BYA. Maksimal 
utnyttelsesgrad for tomt T5, 6, 7, 8, 9 og 10 er 25 %BYA.  

c) Bebyggelsens plassering på tomten godkjennes av kommunen. Bebyggelsen skal 
plasseres så lavt som mulig i terrenget. Bygninger skal tilpasses til terreng, ikke 
omvendt. Det tillates boliger med saltak, pulttak eller flatt tak. Maksimal tillatt 
gesimshøyde er 6 meter og maks tillatt mønehøyde er 8,5 meter for feltene BFS1-
4 målt over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. For pulttak tillates maks 
gesimshøyde 7,5 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. For flatt tak 
tillates maks gesimshøyde 6,5 meter over gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 

d) Garasje/carport og utebod skal være tilpasset bolighuset med hensyn til, 
materialvalg, form og farge. Maksimal tillatt gesimshøyde på garasje er 3 m og 
maks tillatt mønehøyde er 5 m målt fra overkant gulv ved garasjeport. Maks. BYA 
for garasje/carport er 50 m2 pr. tomt. Garasje som er under 50 m2 BYA kan 
plasseres inntil 1m fra nabogrense. Garasje skal være inntegnet på 
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situasjonsplanen for byggesøknaden for boligen selv om den ikke omsøkes 
samtidig. Avkjørsel, frisikt og manøvreringsareal skal fremgå av situasjonskartet. 

e) Bebyggelsen skal utformes og plasseres slik at tomtas terrengfall utnyttes på en 
naturlig måte. Bygninger innenfor tomt T4, T5, T6 og T7 skal trappes eller bygges 
med underetasje der terrenget faller mer enn 1,5 meter over boligkroppens 
lengde.  

f) Det tillates bi-leilighet på inntil 50 m2.  

g) Bebyggelsen skal i volum, materialbruk og farge framstå med et helhetlig preg.  

h) Bebyggelsen skal fargesettes på en måte som ikke virker kontrasterende på 
fjernvirkningen. 

5.6 Lekeplass (BLK1-6) pbl § 12-7. nr. 4 og 14 

a) Lekeplassene BLK1-6 skal møbleres med f. eks. sandkasse, huskestativ og 
sittebenker, jf. pbl § 12-7. nr. 4. 

b) Lekeplassene BLK1-6 er felles for beboere innenfor planområdet, jf. pbl § 12-7. nr. 
14. 

c) Det tillates opparbeidet grillplass i tilknytning til lekeplassene.  

d) Det skal opparbeides sikring i form av gjerde, tett hekk el. l. mellom lekeplass og 
veiformål.  

5.7 Energianlegg (BE) pbl § 12-7. nr. 1 

Område BE er avsatt til trafo og skal være tilgjengelige fra offentlig kjørevei. 
Bygninger gis en tiltalende utforming. 

6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR.2) 

6.1 Vei (SV1-4) 

Kjøreveiene SV1-4 er offentlige, jf. pbl § 12-7. nr. 14. 

6.2 Annen veigrunn - grøntareal (SVG1-8) 

Sidearealene SVG1-8 skal benyttes til snøopplag og nødvendige veianlegg som 
f. eks. skjæringer og fyllinger, belysning og annen infrastruktur. Ved behov kan 
skjæringer og fyllinger videreføres inn i byggeområdene. Området bør tilsåes med 
gress der dette er naturlig. Adkomst til boligene og renovasjonsanlegg vil skje over 
arealet SVG. Arealene SVG skal være offentlige, jf. pbl § 12-7. nr. 14. 

7 GRØNNSTRUKTUR (PBL § 12-5 NR. 3) 

7.1 Turvei (GT1-3) (pbl § 12-7. nr. 4, 9 og 14) 

a) Det skal opparbeides stiadkomst mot skolen og marka. Stiene skal opparbeides 
med duk og grus der det er behov for dette, jf. pbl § 12-7. nr. 4.  

b) GT1-3 er felles for beboerne innenfor planområdet, jf. Pbl § 12-7 nr.4. 

7.2 Naturområde (GN1-4) (pbl § 12-7. nr. 4, 9 og 14) 

a) Områdene GN1–4 skal opprettholdes som naturområder der eksisterende 
terreng og vegetasjon i størst mulig grad skal bevares. Skjøtsel i tråd med formålet 
tillates, jf. pbl § 12-7. nr. 9. 
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8 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

8.1 Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF1-2) 

Innenfor feltene LNF1-2 tillattes ikke annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som 
har direkte tilknytning til landbruket. Det gis unntak for framføring av teknisk infrastruktur 
til bebyggelsen innenfor planområdet. Slik infrastruktur skal legges under bakken, og på 
en måte som ikke forstyrrer landbruksdriften. 

9 HENSYNSSONER (PBL § 12-6) 

9.1 Frisikt H140 

Innenfor frisiktsone H140_1-3 tillates ikke sikthinder mer enn 0,5 m over kjørebanenivået 
på tilstøtende veger med unntak av enkeltelement som trær, stolper og lignende med 
diameter mindre enn 15 cm, jf. pbl § 12-7. nr. 4.  

9.2 Hensyn friluftsliv (H530) 

Området innenfor hensynssone for friluftsliv (H530) skal holdes åpent for allmennheten. 
Skjødsel i tråd med formålet tillates. 

9.3 Hensynssone bevaring av naturmiljø H560 

Innenfor hensynssone H560 tillates skjødsel i tråd med formålene. Ved skjødsel kan 
bartrær og bjørk fjernes. Osp, rogn og svartor skal beholdes og bakkevegetasjon skal 
ivaretas. 

9.4 Hensynssone for sikringssone for automatisk fredete kulturminner H570 

H570_1 omfatter bufferareal for fredete kulturminner innenfor hensynssoner H730_1 og 
H730_2. Innenfor området tillates ikke tiltak og bruk som kan virke skjemmende på 
kulturminnene, herunder lagring av materialer, påføring av masser, faste installasjoner, 
lekeapparater e.l.  

9.5 Hensynsoner automatisk fredete kulturminner H730 

a) Avsatte hensynsoner H730_1 og H730_2 omfatter automatisk fredete kulturminner 
– id 229053 og 229163 - bestående av gravrøys og en steinalderboplass med 
tilhørende sikringssone, jf. kulturminnelovens § 4. Innenfor hensynsonene er det ikke 
tillatt med inngrep eller sette i gang med tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, 
grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme 
automatisk fredete kulturminner eller fremkalle fare for at dette kan skje.  

b) Påkrevd hogst/vedlikehold av vegetasjon innenfor hensynssonene skal avklares med 
Fylkeskonservatoren. 

10 BESTEMMELSESOMRÅDE (pbl § 12-7, 2. nr. 6) 

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av 
den berørte automatisk fredete steinalderlokaliteten id 229055, som er markert som 
bestemmelsesområde #1 i plankartet.  

Det er ikke stilt vilkår om arkeologiske undersøkelser forbundet med dispensasjonen av 
den automatisk fredete kokegropen id 238557, som er markert som 
bestemmelsesområde #2 i plankartet.  
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Det skal tas kontakt med Østfold fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføre 
slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 


