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PLANBESTEMMELSER 
(pbl § 12-7) 

§ 1 Planens hensikt 

Hensikten med planforslaget er å ivareta bokvaliteten i området og bidra til en ønsket utbygging med 
god kvalitet. Planen skal avklare fremtidig arealbruk, herunder forholdet mellom utbygging og bevaring 
og behovet for oppgradering av infrastruktur. Det legges vekt på å sikre gode møteplasser, lekeplasser 
og grøntområder med nærhet til elva. 

§ 2 Fellesbestemmelser for hele planområdet 

§ 2.1 Terrengbehandling (§ 12-7 nr. 4) 

Ved byggemelding skal det legges frem snitt/oppriss som viser forhold til 
nabotomt/nabobebyggelse og tilstøtende veier. 

§ 2.2 Overvannshåndtering (§ 12-7 nr. 4) 

Takvann og overflatevann (overvann) skal infiltreres i grunnen, ledes bort i eget avløp til 
vassdrag eller fordrøyes, og må ikke tilføres kommunens ledninger uten samtykke fra 
kommunen. Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår 
oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.  

§ 2.3 Byggegrenser (§ 12-7 nr. 2)  

All bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankartet.  

 

§ 2.4 Avkjørsel (§ 12-7 nr. 5) 
Det tillates 1 avkjørsel pr eiendom. Ny eller endret avkjørsel skal godkjennes av Vennesla 
kommune.  

 
Avkjørsel skal ha frisikt og stigning/fall i henhold til vegnorm for Vennesla kommune.  
 
Avkjørsler kan justeres innenfor delområdene ved detaljregulering. 
 

 

§ 2.5 Miljøkvalitet (§ 12-7 nr. 3) 

§ 2.5.1 Støyretningslinje T-1442-2016 skal følges 

§ 2.5.2 Fremmede arter skal fjernes og behandles som spesialavfall. 

§ 2.5.3 Ved avdekking av forurensning skal videre oppfølging og tiltak utføres iht. forurensings-
forskriften og vannforskriften 

§ 2.5.4 Det tillates solseller og bruk av alternative energikilder 
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§ 3 Krav om detaljregulering 

§ 3.1 Krav om detaljregulering (§ 12-7 nr. 11), felt BKS, BBB og BKB 

For områder avsatt til bebyggelse og anlegg er det krav om detaljregulering før 
opprettelse av ny boenhet og tiltak nevnt i pbl. § 20-1, bokstav a, d, g, k, l og m kan 
iverksettes. 

Detaljreguleringen skal omfatte hele det aktuelle feltet og eventuelt tilstøtende 
veiareal/fortau, grønnstruktur og lek.  

Detaljreguleringen skal videreføre og utfylle de arealdisponeringer som ligger i 
områdeplanen.  

 

§ 3.2 Unntak fra krav om detaljregulering 

Det kan utføres tiltak nevnt i pbl. § 20-1, bokstav b, c, e, f, h, i og j uten krav om 
detaljregulering. 

Innenfor BKS kan det oppføres mindre tilbygg og påbygg til eksisterende enhet uten krav 
om detaljregulering.  

For felt BKS8-4, BBB4-1 og BKB2-3 er det ikke krav til detaljregulering. 
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§ 4 Bestemmelser til arealformål 

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

§ 4.1.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg, felt BKS, BBB, BKB 

§ 4.1.1.1 Tekniske installasjoner (pbl §12-7) 

Tekniske installasjoner skal inngå i byggets volum og takform, og skal innebygges. 
Tekniske installasjoner skal ikke medregnes i gesims eller mønehøyde.   

§ 4.1.1.2 Renovasjon (§ 12-7 nr. 4) 

Renovasjonstekniske løsninger skal løses iht. avfallsteknisk norm, Avfall Sør 
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§ 4.1.2 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS1-BFS7 

§ 4.1.2.1 Type bebyggelse (§12-7 nr. 1) 

Det tillates frittliggende enebolig. Det skal være en boenhet per tomt. Det tillates ikke 
fradeling for oppføring av nye boenheter. 
 

§ 4.1.2.2 Grad av utnytting (§12-7 nr. 1) 

Maks % BYA per tomt 

Felt Utnyttelse 

BFS1- (1-3) 30 % BYA 

BFS2- (1-4) 25 % BYA 

BFS3- (1-21) 30 % BYA 

BFS4-(1-6) 30 % BYA 

BFS5 30 % BYA 

BFS6 30 % BYA 

BFS7 30 % BYA 

 

§ 4.1.2.3 Byggehøyder (§12-7 nr. 1)  

Felt Mønehøyde 

BFS1- (1-3) 8,5 m fra gjennomsnittlig planert terreng 

BFS2- (1-4) 8 m, maks kote 58 moh. 

BFS3- (1-21) 8 m, maks kote 58 moh. 

BFS4- (1-6) 8 m fra gjennomsnittlig planert terreng 

BFS5 8 m fra gjennomsnittlig planert terreng 

BFS6 8 m fra gjennomsnittlig planert terreng 

BFS7 8 m fra gjennomsnittlig planert terreng 

 

§ 4.1.2.4 Takform og møneretning (§12-7 nr. 1) 

BFS1- (1-3) Saltak 
Takvinkel skal være mellom 22 og 45 grader 
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BFS2- (1-4) Saltak. 
Takvinkel skal være mellom 30 og 45 grader 
Møneretning skal for hovedbygg være i retning øst-vest 

BFS3- (1-21) Saltak. 
Takvinkel skal være mellom 30 og 45 grader 
Møneretning skal for hovedbygg være i retning øst-vest 

BFS4- (1-6) Saltak. 
Takvinkel skal være mellom 30 og 45 grader 

BFS5 Saltak. 
Takvinkel skal være mellom 30 og 45 grader 

BFS6 Saltak. 
Takvinkel skal være mellom 30 og 45 grader 

BFS7 Saltak. 
Takvinkel skal være mellom 30 og 45 grader 

 

§ 4.1.2.5 Andre krav om utforming (§12-7 nr. 1) 

BFS2 og 

BFS3 

 

Tilbygg skal underordne seg hovedhuset, med saltak og lik takvinkel som 

opprinnelig bygg. Hovedmaterialet i eksteriøret for påbygg, tilbygg, 

garasjer, boder skal tilpasses hovedhuset i henhold til materialvalg, form og 

farge. 

 

§ 4.1.2.6 Uteoppholdsareal (§12-7 nr. 7) 

MUA er 200 m2 per boenhet 

§ 4.1.2.7 Parkering (§ 12-7 nr. 7) 

Det skal avsettes 2 parkeringsplasser per boenhet 

§ 4.1.2.8 Garasje (§ 12-7 nr. 7) 

Garasjer skal ha maks mønehøyde 5 meter og maks BYA 50 m2.  

Det tillates ikke innlagt vann og avløp til garasje. 

§ 4.1.2.9 Adkomst (§ 12-7 nr. 5) 

Det tillates 1 avkjørsel per eiendom.  

§ 4.1.2.10 Andre forhold (§ 12-7 nr. 2, 3, 4, 6) 

For bolighus der grad av utnyttelse, mønehøyde og utforming ikke samsvarer med disse 
bestemmelsene, kan det ved skade av bolig tillates å gjenoppføre boligen i samme form, 
høyde og utnyttelse.  
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§ 4.1.3 Konsentrert småhusbebyggelse, BKS1-BKS12 

§ 4.1.3.1 Type bebyggelse (§12-7 nr. 1) 

Felt Type bebyggelse 

BKS1 tomannsboliger, flermannsboliger  

BKS2 tomannsboliger, flermannsboliger og rekkehus. 

BKS3 tomannsboliger, flermannsboliger  

BKS4 kjedehus 

BKS5-(1-4) tomannsboliger, flermannsboliger og rekkehus. 

BKS6-(1-2) rekkehus 

BKS7-(1-7) tomannsboliger, flermannsboliger og rekkehus. 

BKS8-(1-3) tomannsboliger, flermannsboliger og rekkehus. 

BKS8-4 flermannsboliger  

BKS9-(1-2) tomannsboliger, flermannsboliger og rekkehus. 

BKS10 tomannsboliger, flermannsboliger og rekkehus. 

BKS11 flermannsboliger  

BKS12 flermannsboliger  

 

§ 4.1.3.2 Grad av utnytting (§12-7 nr. 1) 

Felt Utnyttelse  

BKS1 35 % BYA 

BKS2 50 % BYA 

BKS3 35 % BYA 

BKS4 35 % BYA 

BKS5- (1-4) 40 % BYA 

BKS6- (1-2) 45 % BYA 

BKS7- (1-7) 50 % BYA 

BKS8-(1-3) 45 % BYA 
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BKS8-4 Maks BYA = 550 m2 

BYA/BRA tilhørende kjeller/ sokkeletasje 
skal ikke medregnes i maksimalt BYA. 

BKS9- (1-2) 40 

BKS10 35 

BKS11 50 

BKS12 50 

 

§ 4.1.3.3 Byggehøyder (§12-7 nr. 1)  

 

Felt Mønehøyde Gesimshøyde 

BKS1 8,5 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng 

- 

BKS2 8,5 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng 

- 

BKS3 8,5 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng 

- 

BKS4 8,5 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng 

- 

BKS5- (1-4) 10,5 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng 

- 

BKS6- (1-2) 8 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng 

- 

BKS7- (1-7) 10,5 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng 

- 

BKS8-(1-3) 10,5 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng 

- 

BKS8-4 fra kotehøyde topp gulv H-01 
maks. 12,5 m, cote 64,0 moh 

fra ferdig gulv H-01 maks. 
10 m. Cote 63 moh. 

BKS9- (1-2) 10,5 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng 

- 

BKS10 10,5 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng 

- 
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BKS11 10,5 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng 

- 

BKS12 10,5 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng 

- 

 

§ 4.1.3.4 Takform (§12-7 nr. 1) 

Felt Takform 

BKS1 Saltak 

Takvinkel mellom 22 og 45 grader 

BKS2 Saltak  

Takvinkel mellom 15 og 30 grader 

BKS3 Saltak 

Takvinkel mellom 22 og 45 grader 

BKS4 Saltak 

Takvinkel mellom 22 og 45 grader 

BKS5- (1-4) -  

BKS6- (1-2) Saltak 

Takvinkel mellom 15 og 30 grader 

BKS7- (1-7) -  

BKS8-1-3 -  

BKS8-4 Saltak 

BKS9- (1-2) -  

BKS10 -  

BKS11 -  

BKS12 -  

Takflater skal ha ikke-reflekterende farge. Solcellepaneler/solfanger tillates. 
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§ 4.1.3.5 Uteoppholdsareal (§12-7 nr. 7) 

MUA er 50 m2 per boenhet, hvor minimum 6 m2 skal være direkte tilknyttet boenheten.  

Minimum 50 % av uteoppholdsareal skal være på terreng og opparbeides som felles leke- 
og oppholdsareal. 

Uteoppholdsarealet skal være skjermet mot trafikk, og 50% av arealet være solbelyst ved 
jevndøgn kl. 15.00. 

Følgende arealer tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal: Areal brattere enn 1:3, 
arealer i gul eller rød sone for henholdsvis støy (T-1442) og luftkvalitet (T-1520). 

For sand- og kvartalslekeplass gjelder krav i kommuneplanens bestemmelser pkt 2.5.2; 
«Bestemmelser til disponering av uteområder» og «Generelle kvalitetskrav». 

 

§ 4.1.3.6 Parkering (§ 12-7 nr. 7) 

Det skal avsettes 2 parkeringsplasser og 2 sykkelparkeringer per boenhet.  

Det tillates felles parkeringskjeller. 

Garasjer skal tilpasses og underordnes hovedbygget. Det tillates ikke innlagt vann og avløp 
til garasje. 

BKS8-2 Det tillates parkeringskjeller med maks BRA = 750 m2. 
Renovasjonsdunker/bod/takoverbygg for dette skal ikke medregnes i 
BYA. 

Det skal anlegges 3 stykk HC-parkeringsplasser, samt 3 parkeringer 
tilrettelagt for el-ladepunkt, inkludert i totalkravet for parkering.  

1stk el- ladepunkt må være på utsiden av parkeringskjeller. 

 

§ 4.1.3.7 Tetthet, antall og boligsammensetning/størrelse (§ 12-7 nr. 5) 

BKS8-2 Inntil 12 boenheter  

 

§ 4.1.3.8 Tilgjengelighet (§ 12-7 nr. 5) 

BKS8-2 Alle boenheter skal tilfredsstille krav 
til tilgjengelig boenhet.  
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§ 4.1.4 Blokkbebyggelse, BBB1-BBB7 

§ 4.1.4.1 Type bebyggelse (§12-7 nr. 1) 

Felt Type bebyggelse 

BBB1 blokkbebyggelse 

BBB2 blokkbebyggelse 

BBB3 blokkbebyggelse 

BBB4 blokkbebyggelse 

BBB5 Blokkbebyggelse 

BBB6 Blokkbebyggelse 

BBB7 Blokkbebyggelse 

 

§ 4.1.4.2 Grad av utnytting (§12-7 nr. 1) 

Maks % BYA er % per felt. 

Felt Utnyttelse 

BBB1 65 % BYA 

BBB2 65 % BYA 

BBB3 65 % BYA 

BBB4-1 1016 m2-BYA 

BBB4-2 65 % BYA 

BBB5 65 % BYA 

BBB6 65 % BYA 

BBB7 65 % BYA 

 

§ 4.1.4.3 Byggehøyder (§12-7 nr. 1)  

Felt Høyder 

BBB1 14 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Toppetasjen skal være tilbaketrukket med en vinkel på 45 
grader fra gesims mot gate (Bruvegen)  

BBB2 14 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 
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Toppetasjen skal være tilbaketrukket med en vinkel på 45 
grader fra gesims mot gate (Bruvegen) 

BBB3 14 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Toppetasjen skal være tilbaketrukket med en vinkel på 45 
grader fra gesims mot gate (Bruvegen) 

BBB4-(1-2) 10,5 m, maks kote 59,5 moh.  

BBB5 10,5 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

BBB6 14 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

BBB7 14 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 

Sikring av takterrasse tillates over maksimal høyde. Sikring skal være av transparent, ikke-

reflekterende materiale.  

Takflater skal ha ikke-reflekterende farge. Solcellepaneler/solfanger tillates. 

§ 4.1.4.4 Uteoppholdsareal (§12-7 nr. 7) 

MUA 25 m2 per boenhet, hvor minimum 6 m2 skal være direkte tilknyttet boenheten. 

Minimum 50 % av uteoppholdsareal skal være på terreng og opparbeides som felles leke- 
og oppholdsareal. 

Uteoppholdsarealet skal være skjermet mot trafikk, og 50% av arealet være solbelyst ved 
jevndøgn kl. 15.00. 

Takterrasser kan inngå i beregningen av uteoppholdsarealer, men skal ikke benyttes til 
sandlekeplass. 

Følgende arealer tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal: Areal brattere enn 1:3, 
arealer i gul eller rød sone for henholdsvis støy (T-1442) og luftkvalitet (T-1520). 

For sandlekeplass gjelder krav i kommuneplanens bestemmelser pkt 2.5.2; 
«Bestemmelser til disponering av uteområder» og «Generelle kvalitetskrav». 

§ 4.1.4.5 Parkering (§ 12-7 nr. 7) 

Formål Biloppstillingsplass Sykkelparkering 

Bolig 1 per boenhet 

0,25 gjesteparkering per boenhet 

2, min 50 %under tak 

 

Minimum 80 % av parkering skal lokaliseres i kjeller/under terreng  

P-plassene skal tilrettelegges for el-bil og andre ladbare hybridbiler. 

10 % av p-plassene skal tilrettelegges for HC-parkering. Disse skal ligge i tilknytning til 

inngangspartier eller ved heis i parkeringskjeller. 

§ 4.1.4.6 Hensyn til eksisterende vegetasjon og terreng (§ 12-7 nr. 5) 

BBB1 og BBB2: Ny bebyggelse må tilpasses terreng. 
Eksisterende vegetasjon mot GF1, Sønningshaugen, skal bevares. 
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§ 4.1.5 Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse, felt BG 

§ 4.1.5.1 Type bebyggelse (§12-7 nr. 1) 

Det tillates garasje. 

§ 4.1.5.2 Grad av utnytting (§12-7 nr. 1) 

Maks % BYA er 70 %  

§ 4.1.5.3 Byggehøyder (§12-7 nr. 1)  

Maks høyde er 4 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.  

§ 4.1.5.4 Takform og/eller møneretning (§12-7 nr. 1) 

Bebyggelsen skal ha saltak 

 

§ 4.1.6 Næringsbebyggelse, felt BN1 

§ 4.1.6.1 Type bebyggelse (§12-7 nr. 1) 

Det tillates næringsbebyggelse 

§ 4.1.6.2 Grad av utnytting (§12-7 nr. 1) 

Maks % BYA er 30 %  

§ 4.1.6.3 Byggehøyder (§12-7 nr. 1)  

Maks mønehøyde er 8 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.  

§ 4.1.6.4 Takform og/eller møneretning (§12-7 nr. 1) 

Bebyggelsen skal ha saltak. 

Takvinkel skal være mellom 30 og 45 grader. 

Møneretning skal være øst-vest.  

 

§ 4.1.7 Industri, felt BI 

§ 4.1.7.1 Type bebyggelse (§12-7 nr. 1) 

BI1 forbeholdes lettindustri, håndverksbedrifter, servicebedrifter, lager og 

kontorbygninger. 

Den enkelte bedrift kan etablere salg av produkter som har naturlig tilknytning til den 

enkelte håndverks-/næringsvirksomhet.  

§ 4.1.7.2 Grad av utnytting (§12-7 nr. 1) 

Maks % BYA er 50 %  

§ 4.1.7.3 Byggehøyder (§12-7 nr. 1)  

Maks gesimshøyde er 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng.  

§ 4.1.7.4 Parkering (§ 12-7 nr. 7) 

Det skal avsettes 1 sykkelparkering per 100 m2 BRA 

Det skal avsettes 1 biloppstillingsplass per 100 m2 BRA  
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§ 4.1.8 Lekeplass, o_BLK 1- o_BLK8 

§ 4.1.8.1 Arealbruk (§12-7 nr. 1) 

Områdene er forbeholt lekeplass. 

Kommuneplanens bestemmelser pkt 2.5.2; «Bestemmelser til disponering av 
uteområder» og «Generelle kvalitetskrav» gjelder.  
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§ 4.1.9 Bolig/tjenesteyting, BKB1-(1-3)  

§ 4.1.9.1 Type bebyggelse (§12-7 nr. 1) 

Det tillates bolig/tjenesteyting. 

§ 4.1.9.2 Grad av utnytting (§12-7 nr. 1) 

Maks % BYA per felt 

Felt % BYA 

BKB1-1 75 %  

BKB1-2 30 % 

BKB1-3 30 % 

 

§ 4.1.9.3 Byggehøyder (§12-7 nr. 1)  

Maks høyde målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

Felt Høyde 

BKB1-1 15,5 m 

BKB1-2 8 m 

BKB1-3 8 m 

 

Sikring av eventuelle takhager tillates over maksimal høyde. Sikring skal være av 
transparent, ikke-reflekterende materiale.  

 

§ 4.1.9.4 Takform og/eller møneretning (§12-7 nr. 1) 

 

BKB1-1 - 

BKB1-2 Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal være mellom 15 og 30 grader. 
Møneretning skal for hovedbygg være i retning øst-vest. 

BKB1-3 Bebyggelsen skal ha saltak. 

Takvinkel skal være mellom 30 og 45 grader. 

Møneretning skal for hovedbygg være i retning øst-vest. 

 

Takflater skal ha ikke-reflekterende farge. Solcellepaneler/solfanger tillates. 
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§ 4.1.9.5 Uteoppholdsareal (§12-7 nr. 7) 

 

BKB1-1 MUA 25 m2 per boenhet, hvor minimum 6 m2 skal være direkte tilknyttet 
boenheten. 

Takterrasser kan inngå i beregningen av uteoppholdsarealer, men skal 
ikke benyttes til sandlekeplass. 

BKB1-2 MUA er 50 m2 per boenhet, hvor minimum 6 m2 skal være direkte 
tilknyttet boenheten.  

BKB1-3 MUA er 50 m2 per boenhet, hvor minimum 6 m2 skal være direkte 
tilknyttet boenheten.  

Minimum 50 % av uteoppholdsareal skal være på terreng og opparbeides som felles leke- 
og oppholdsareal. 

Uteoppholdsarealet skal være skjermet mot trafikk, og 50% av arealet være solbelyst ved 
jevndøgn kl. 15.00. 

Følgende arealer tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal: Areal brattere enn 1:3, 
arealer i gul eller rød sone for henholdsvis støy (T-1442) og luftkvalitet (T-1520). 

For sandlekeplass gjelder krav i kommuneplanens bestemmelser pkt 2.5.2; 
«Bestemmelser til disponering av uteområder» og «Generelle kvalitetskrav». 

 

§ 4.1.9.6 Parkering (§ 12-7 nr. 7) 

Formål Biloppstillingsplass Sykkelparkering 

Bolig 1 per boenhet 

0,25 gjesteparkering per boenhet 

0,5, min 50 %under tak 

Tjenesteyting 1 per 100 m2 BRA 0,5 per 100 m2 BRA 

 

Minimum 80 % av parkering skal lokaliseres i kjeller/under terreng i BKB1-1. 

P-plassene skal tilrettelegges for el-bil og andre ladbare hybridbiler. 

10 % av p-plassene skal tilrettelegges for HC-parkering. Disse skal ligge i tilknytning til 

inngangspartier eller ved heis i parkeringskjeller. 

§ 4.1.9.7 Hensyn til eksisterende vegetasjon og terreng (§ 12-7 nr. 5) 

BKB1-1: Eksisterende vegetasjon mot GF, Sønningshaugen, skal bevares. 
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§ 4.1.10 Bolig/forretning/kontor, BKB2-(1-3) 

§ 4.1.10.1 Type bebyggelse (§12-7 nr. 1) 

Det tillates bolig/forretning/kontor. 1. etasje skal ha tilstrekkelig takhøyde for forretning. 

§ 4.1.10.2 Grad av utnytting (§12-7 nr. 1) 

Maks % BYA per felt 

Felt Utnyttelse 

BKB2-1 75% 

BKB2-2 75% 

BKB2-3 50% 

 

§ 4.1.10.3 Byggehøyder (§12-7 nr. 1)  

Felt Høyder 

BKB2-1 15,5 m fra gjennomsnittlig planert terreng 

Toppetasjen skal være tilbaketrukket med en 
vinkel på 45 grader fra gesims mot gate  

BKB2-2 15,5 m fra gjennomsnittlig planert terreng 

Toppetasjen skal være tilbaketrukket med en 
vinkel på 45 grader fra gesims mot gate  

BKB2-3 12 m fra gjennomsnittlig planert terreng 

Toppetasjen skal være tilbaketrukket med en 
vinkel på 45 grader fra gesims mot gate  

 

 Sikring av eventuelle takhager tillates over maksimal høyde. Sikring skal være av 

 transparent, ikke-reflekterende materiale. 

Takflater skal ha ikke-reflekterende farge. Solcellepaneler/solfanger tillates. 

 

§ 4.1.10.4 Uteoppholdsareal (§12-7 nr. 7) 

MUA 25 m2 per boenhet, hvor minimum 6 m2 skal være direkte tilknyttet boenheten. 

Minimum 50 % av uteoppholdsareal skal være på terreng eller lokk over første etasje, og 
skal opparbeides som felles leke- og oppholdsareal. 

Uteoppholdsarealet skal være skjermet mot trafikk, og 50% av arealet være solbelyst ved 
jevndøgn kl. 15.00. 

Takterrasser kan inngå i beregningen av uteoppholdsarealer, men skal ikke benyttes til 
sandlekeplass. 
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Følgende arealer tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal: Areal brattere enn 1:3, 
arealer i gul eller rød sone for henholdsvis støy (T-1442) og luftkvalitet (T-1520). 

For kvartal - og sandlekeplass gjelder krav i kommuneplanens bestemmelser pkt 2.5.2; 
«Bestemmelser til disponering av uteområder» og «Generelle kvalitetskrav». 

 

§ 4.1.10.5 Parkering (§ 12-7 nr. 7) 

Formål Biloppstillingsplass Sykkelparkering 

Bolig 1 per boenhet 

0,25 gjesteparkering per boenhet 

2, min 50 %under tak 

Forretning 2 per 100 m2 BRA 0,5 per 100 m2 BRA 

Kontor 1 per 100 m2 BRA 2 per 100 m2 BRA 

 

Minimum 80 % av parkering skal lokaliseres i kjeller/under terreng. 

P-plassene skal tilrettelegges for el-bil og andre ladbare hybridbiler. 

10 % av p-plassene skal tilrettelegges for HC-parkering. Disse skal ligge i tilknytning til 

inngangspartier eller ved heis i parkeringskjeller. 
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§ 4.1.11 Bolig/bevertning, felt BKB3  

§ 4.1.11.1 Type bebyggelse (§12-7 nr. 1) 

Det tillates bolig/bevertning.  

§ 4.1.11.2 Grad av utnytting (§12-7 nr. 1) 

Maks % BYA er 70 %  

§ 4.1.11.3 Byggehøyder (§12-7 nr. 1)  

Maks høyde er 12 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. 

 Sikring av eventuelle takhager tillates over maksimal høyde. Sikring skal være av 

 transparent, ikke-reflekterende materiale. 

Takflater skal ha ikke-reflekterende farge. Solcellepaneler/solfanger tillates. 

§ 4.1.11.4 Uteoppholdsareal (§12-7 nr. 7) 

MUA 25 m2 per boenhet, hvor minimum 6 m2 skal være direkte tilknyttet boenheten. 

Minimum 50 % av uteoppholdsareal skal være på terreng og opparbeides som felles leke- 
og oppholdsareal. 

Uteoppholdsarealet skal være skjermet mot trafikk, og 50% av arealet være solbelyst ved 
jevndøgn kl. 15.00. 

Takterrasser kan inngå i beregningen av uteoppholdsarealer, men skal ikke benyttes til 
sandlekeplass. 

Følgende arealer tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal: Areal brattere enn 1:3, 
arealer i gul eller rød sone for henholdsvis støy (T-1442) og luftkvalitet (T-1520). 

For sandlekeplass gjelder krav i kommuneplanens bestemmelser pkt 2.5.2; 
«Bestemmelser til disponering av uteområder» og «Generelle kvalitetskrav». 

§ 4.1.11.5 Parkering (§ 12-7 nr. 7) 

Formål Biloppstillingsplass Sykkelparkering 

Bolig 1 per boenhet 

0,25 gjesteparkering per boenhet 

2, min 50 %under tak 

Bevertning 0,2 per sitteplass 0,1 per sitteplass 

 Minimum 80 % av parkering skal lokaliseres i kjeller/under terreng. 

P-plassene skal tilrettelegges for el-bil og andre ladbare hybridbiler. 

10 % av p-plassene skal tilrettelegges for HC-parkering. Disse skal ligge i tilknytning til 
inngangspartier eller ved heis i parkeringskjeller. 
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§ 4.1.12 Bolig/forretning/næring, BKB4-(1-2) 

§ 4.1.12.1 Type bebyggelse (§12-7 nr. 1) 

Det tillates bolig/forretning/næring. 1. etasje skal ha tilstrekkelig takhøyde for 
forretning/næringsformål. 

§ 4.1.12.2 Grad av utnytting (§12-7 nr. 1) 

Maks % BYA  

Felt Utnyttelse 

BKB4-1 75 % 

BKB4-2 50% 

 

§ 4.1.12.3 Byggehøyder (§12-7 nr. 1)  

Felt Høyder 

BKB4-1 Maks høyde er 17 meter fra tilstøtende veg, 
maks kote 64 moh.  

BKB4-2 12 m fra gjennomsnittlig planert terreng 

 

Toppetasjen skal være tilbaketrukket med en vinkel på 45 grader fra gesims mot gate 

 Sikring av eventuelle takhager tillates over maksimal høyde. Sikring skal være av 

 transparent, ikke-reflekterende materiale. 

Takflater skal ha ikke-reflekterende farge. Solcellepaneler/solfanger tillates. 

§ 4.1.12.4 Uteoppholdsareal (§12-7 nr. 7) 

MUA 25 m2 per boenhet, hvor minimum 6 m2 skal være direkte tilknyttet boenheten. 

Minimum 50 % av uteoppholdsareal skal være på terreng og opparbeides som felles leke- 
og oppholdsareal. 

Uteoppholdsarealet skal være skjermet mot trafikk, og 50% av arealet være solbelyst ved 
jevndøgn kl. 15.00. 

Takterrasser kan inngå i beregningen av uteoppholdsarealer, men skal ikke benyttes til 
sandlekeplass. 

Følgende arealer tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal: Areal brattere enn 1:3, 
arealer i gul eller rød sone for henholdsvis støy (T-1442) og luftkvalitet (T-1520). 

For sandlekeplass gjelder krav i kommuneplanens bestemmelser pkt 2.5.2; 
«Bestemmelser til disponering av uteområder» og «Generelle kvalitetskrav». 

§ 4.1.12.5 Parkering (§ 12-7 nr. 7) 

Formål Biloppstillingsplass Sykkelparkering 

Bolig 1 per boenhet 2, min 50 %under tak 
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0,25 gjesteparkering per boenhet 

Forretning/næring 2 per 100 m2 BRA 0,5 per 100 m2 BRA 

Minimum 80 % av parkering skal lokaliseres i kjeller/under terreng. 

P-plassene skal tilrettelegges for el-bil og andre ladbare hybridbiler. 

10 % av p-plassene skal tilrettelegges for HC-parkering. Disse skal ligge i tilknytning til 
inngangspartier eller ved heis i parkeringskjeller. 
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§ 4.1.13 Bolig/forretning, BKB5 

§ 4.1.13.1 Type bebyggelse (§12-7 nr. 1) 

Det tillates bolig/forretning. 1. etasje skal ha tilstrekkelig takhøyde for forretning. 

§ 4.1.13.2 Grad av utnytting (§12-7 nr. 1) 

Maks BYA er 1560 m2-BYA 

§ 4.1.13.3 Byggehøyder (§12-7 nr. 1)  

Maks byggehøyder er 17,5 meter, maks kote 66 moh.  

Toppetasjen skal være tilbaketrukket med en vinkel på 45 grader fra gesims mot gate. 

 Sikring av eventuelle takhager tillates over maksimal høyde. Sikring skal være av 

 transparent, ikke-reflekterende materiale. 

Takflater skal ha ikke-reflekterende farge. Solcellepaneler/solfanger tillates. 

§ 4.1.13.4 Uteoppholdsareal (§12-7 nr. 7) 

MUA 25 m2 per boenhet, hvor minimum 6 m2 skal være direkte tilknyttet boenheten. 

Minimum 50 % av uteoppholdsareal skal være på terreng eller lokk over første etasje, og 
skal opparbeides som felles leke- og oppholdsareal. 

Uteoppholdsarealet skal være skjermet mot trafikk, og 50% av arealet være solbelyst ved 
jevndøgn kl. 15.00. 

Takterrasser kan inngå i beregningen av uteoppholdsarealer, men skal ikke benyttes til 
sandlekeplass. 

Følgende arealer tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal: Areal brattere enn 1:3, 
arealer i gul eller rød sone for henholdsvis støy (T-1442) og luftkvalitet (T-1520). 

For sandlekeplass gjelder krav i kommuneplanens bestemmelser pkt 2.5.2; 
«Bestemmelser til disponering av uteområder» og «Generelle kvalitetskrav». 

 

§ 4.1.13.5 Parkering (§ 12-7 nr. 7) 

Formål Biloppstillingsplass Sykkelparkering 

Bolig 1 per boenhet 

0,25 gjesteparkering per boenhet 

2, min 50 %under tak 

Forretning 2 per 100 m2 BRA 0,5 per 100 m2 BRA 

 

Minimum 80 % av parkering skal lokaliseres i kjeller/under terreng. 

P-plassene skal tilrettelegges for el-bil og andre ladbare hybridbiler. 

10 % av p-plassene skal tilrettelegges for HC-parkering. Disse skal ligge i tilknytning til 

inngangspartier eller ved heis i parkeringskjeller. 
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Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

§ 4.1.14 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 4.1.14.1 Utforming (§12-7 nr. 1) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan og i samsvar 
med gjeldende kommunale normaler. 

§ 4.1.14.2 Dokumentasjonskrav (§ 12-7 nr. 12) 

Det skal utarbeides teknisk plan for alle arealer regulert til samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur. 

Tekniske planer skal bl.a. vise løsninger for samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur 
inkludert VA-anlegg, og overvannshåndtering. Tekniske planer skal også omfatte ras- og 
fallsikring.  

§ 4.1.14.3 Juridiske linjer, eksempelvis støyskjerm, støttemur, sikringsgjerde (§§ 12-7 nr. 1 og 4) 

Ved justering av adkomstpiler skal det dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i 
konflikt med kryss, kurvatur, frisikt, parkeringsplasser o.l. 

 

§ 4.1.15 Veg, o_SV1  

§ 4.1.15.1 Arealbruk (§12-7 nr. 1) 

o_SV1 skal inneholde kjørevei, fortau og grøft 

 

§ 4.1.16 Veg, o_SV2   

§ 4.1.16.1 Arealbruk (§12-7 nr. 1) 

o_SV2 skal benyttes til kjørevei og fortau. Det tillates å etablere en busslomme langs 

o_SV2, i tilknytning til Moseidmoen skole.  

 

§ 4.1.17 Veg, o_SV3   

§ 4.1.17.1 Arealbruk (§12-7 nr. 1) 

o_SV3 skal inneholde kjørevei, fortau og grøft 
 

§ 4.1.18 Veg, o_SV4 

§ 4.1.18.1 Arealbruk (§12-7 nr. 1) 

o_SV4 skal inneholde kjørevei, fortau og grøft 

 

§ 4.1.19 Veg, o_SV5  

§ 4.1.19.1 Arealbruk (§12-7 nr. 1) 

o_SV5 skal inneholde kjørevei, fortau/gang- og sykkelveg og grøft 
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§ 4.1.20 Veg, o_SV6 

§ 4.1.20.1 Arealbruk (§12-7 nr. 1) 

o_SV6 skal inneholde kjørevei og fortau 

 

§ 4.1.21 Veg, o_SV7 

§ 4.1.21.1 Arealbruk (§12-7 nr. 1) 

o_SV7 skal inneholde kjørevei, fortau og grøft 

 

§ 4.1.22 Kjøreveg, o_SKV1 – o_SKV8 

§ 4.1.22.1 Arealbruk (§12-7 nr. 1) 

 o_SKV1 – o_SKV8 skal benyttes til kjørevei.  

 

§ 4.1.23 Kjøreveg, f_SKV9 

§ 4.1.23.1 Arealbruk (§12-7 nr. 1) 

 f_SKV9 skal benyttes til kjørevei.  

 

 

§ 4.1.24 Annen veggrunn, o_SVG  

§ 4.1.24.1 Arealbruk (§12-7 nr. 1) 

O_SVG skal benyttes til trafikkareal som fyllinger, skjæringer, grøfter, stabiliserende tiltak, 

beplantning o.l. Det tillates justering av veikroppen innenfor o_SVG. 

Innenfor o_SVG1 tillates sykkelstativ.  

 

§ 4.1.25 Annen veggrunn, o_SVT  

§ 4.1.25.1 Arealbruk (§12-7 nr. 1) 

O_SVG skal benyttes til trafikkareal som fyllinger, skjæringer, grøfter, stabiliserende tiltak, 

beplantning o.l. Det tillates justering av veikroppen innenfor o_SVT. 

 

§ 4.1.26 Parkering, SPA1 

§ 4.1.26.1 Arealbruk (§12-7 nr. 1) 

SPA1 forbeholdes parkeringsplasser  
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§ 4.2 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

§ 4.2.1 Fellesbestemmelser for grønnstruktur (felt x, x, x, x, etc.)  

§ 4.2.1.1 Dokumentasjonskrav 

Det skal utarbeides utomhusplan for alle arealer regulert til grønnstruktur og lek. Planen 
skal godkjennes av kommunen.  

Utomhusplanen skal bl.a vise: 

- Eksisterende vegetasjon/trær, terreng og andre elementer som skal bevares 
- Ny vegetasjon 
- Terrengbearbeiding og overganger mot tilstøtende områder 
- Plassering, utforming og møblering av lekeplasser og utomhusområder 
- Eventuelt plassering av støytiltak 
-  

§ 4.2.2 Friområde, o_GF 

§ 4.2.2.1 Arealbruk (§12-7 nr. 1) 

GF forbeholdes friområde og skal være offentlig. Det tillates tiltak som er i tråd med 
formålet, som for eksempel akebakke, tilrettelegging av offentlig turvei, fiske- og 
rasteplasser. 

 

§ 4.2.3 Blå/grønnstruktur, o_GN 

§ 4.2.3.1 Arealbruk (§12-7 nr. 1) 

GN forbeholdes grønnstruktur og skal være offentlig. Tilrettelegging av gruslagt turvei 
o_GN1 tillates. Mindre tiltak som er i tråd med formålet, slik som beplantning, benker, 
sittegrupper og lignende tillates.  

 

§ 4.2.4 Park, o_GP 

§ 4.2.4.1 Arealbruk (§12-7 nr. 1) 

GP forbeholdes park og skal være offentlig 

 

§ 4.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål (§ 12-5 nr. 5) 

§ 4.3.1 Landbruksformål, felt LL1 og LL2 

§ 4.3.1.1 Lokalisering og utforming av bebyggelse og anlegg til landbruk (§ 12-7 nr. 1) 

LL1 og LL2 skal benyttes til landbruksformål 
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§ 5 Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

§ 5.1 Sikringssone (§11-8 a) H140 Frisikt 

Innenfor frisiktarealet tillates ikke murer, gjerder eller vegetasjon høyere enn 0,5 m over 
tilstøtende veiers nivå. Terreng skal ikke planeres høyere enn tilstøtende veiers nivå. 

§ 5.2 Faresone (§ 11-8 a) H310 Ras- og skredfare 

I områder med ras- eller skredfare skal det ved tiltak etter pbl. § 1-6 gjennomføres tiltak 
som ivaretar tilstrekkelig sikkerhet mot ras og skred i henhold til TEK17 § 7-3 og §7-4. 

§ 5.3 Faresoner (§ 11-8 a) H320 flomfare 

I områder med flomfare skal det ved tiltak etter pbl. § 1-6 gjennomføres tiltak som 
ivaretar tilstrekkelig sikkerhet mot flom. Det må dokumenteres hvordan tiltakets sikkerhet 
mot flom ivaretas i henhold til TEK17 § 7-2. 

§ 5.4 Infrastruktursone, H410 Krav vedrørende infrastruktur 

Innenfor sonen er det krav om oppgradering av overvannsledning 
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§ 6 Rekkefølgebestemmelser  

Overordnet oversikt over rekkefølgekrav til ulike delfelt. Rekkefølgekravene må ved 
regulering av feltene spesifiseres i omfang og tidspunkt for planlegging og gjennomføring. 

I tillegg må tilstrekkelig kapasitet på vann og avløpsanlegg må sikres 

 

Område  Samferdsel Overvann/flom Grønt/lek 

BBB1, BBB2,  

BKB1-1 

Opparbeidelse av 
O_SF3 

 Sikret gjennomført 
opparbeidelse av 
o_BLK 

BKB2-1 

BKB2-2 

Opparbeidelse av 
o_SKV1 og o_SGS4 

Oppgradering av 
overvannsledning i 
H410-1 (Haakon 7 veg), 
jf. figur 6.2 i vedlegg 8. 

Sikret gjennomført 
opparbeidelse av 
o_BLK 

BKB2-3 Opparbeidelse av 
o_SV2 

 Sikret gjennomført 
opparbeidelse av 
o_BLK 

BKB4-1 Opparbeidelse av 
o_SKV1 og o_SGS7 

 

Oppgradering av 
overvannsledning i 
H410-1 (Haaken 7 veg), 
jf. figur 6.2 i vedlegg 8. 

Sikret gjennomført 
opparbeidelse av 
o_BLK 

BKS12 Opparbeidelse av 
o_SF2 

 

Oppgradering av 
overvannsledning i 
H410-1  (Haaken 7 veg), 
jf. figur 6.2 i vedlegg 8. 

Sikret gjennomført 
opparbeidelse av 
o_BLK 

BKS11   Sikret gjennomført 
opparbeidelse av 
o_BLK 

BKS5-2, 
BKS5-3, 
BKS5-4  

Opparbeidelse av 
o_SV7 

 Sikret gjennomført 
opparbeidelse av 
o_BLK 

BBB5  

 

 Oppgradering av 
overvannsledning i 
H410-1 (Haaken 7 veg), 
jf. figur 6.2 i vedlegg 8. 

Sikret gjennomført 
opparbeidelse av 
o_BLK 

BKB4-2 

 

Opparbeidelse av 
o_SGS6 

Oppgradering av 
overvannsledning i 
H410-2  (kvadraturen), 
jf. figur 6.5 i vedlegg 8.  

Sikret gjennomført 
opparbeidelse av 
o_BLK 
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BBB7 

BKS7-1 – 
BKS7-7  

 

Opparbeidelse av 
Tjønnvollkrysset, 
o_SKV8 

Opparbeidelse av 
o_SKV5 

Oppgradering av 
overvannsledning i 
H410-2  (kvadraturen), 
jf. figur 6.5 i vedlegg 8.  

Sikret gjennomført 
opparbeidelse av 
o_BLK 

BKS8-1 – 
BKS8-3 

  

Opparbeidelse av 
f_SKV9 

Oppgradering av 
overvannsledning i 
H410-3  (Ravnåsvegen 
vest) , jf. figur 6.6 i 
vedlegg 8. 

Sikret gjennomført 
opparbeidelse av 
o_BLK 

BKS9 

(Askedalsveg
en) 

 Oppgradering av 
overvannsledning i 
H410-3  (Ravnåsvegen 
vest) , jf. figur 6.6 i 
vedlegg 8. 

Sikret gjennomført 
opparbeidelse av 
o_BLK 

 

 

§ 6.1 Felt BKB5 og BBB4-1 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende dokumenter være sendt inn til kommunen: 
- Plantegninger, fasadetegninger og snittegninger, leveres i målestokk 1:100/1:200. 
- Situasjonsplan, leveres i målestokk 1:500. 
- Støyvurdering iht gjeldende forskrift.  
- Plan for håndtering av overvann/oppgradering av overvannsledning i H410-1 (Haakon 

7 veg), jf. figur 6.2 i vedlegg 8. 
- Dokumentasjon på tilstrekkelig kapasitet på vann og avløpsanlegg 

 

Før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse innenfor planområdet skal følgende 
tiltak være sikret gjennomført: 
- Støytiltak iht Teknisk Plan. 
- Godkjent teknisk plan inkludert  

o o_SKV1 og o_SGS4 
o håndtering av overvann/flom  
o evt. skiltplan og veglys 
o plan for gjennomføringsperioden. 

- Detaljert utomhusplan skal godkjennes av Vennesla Kommune 
 
Før det gis brukstillatelse skal følgende tiltak være opparbeidet: 
- o_SKV1 og o_SGS4 
- Sandlekeplass 
- Tiltak ihh til godkjent teknisk plan og utomhusplan  
 
Før det gis brukstillatelse skal følgende tiltak være sikret opparbeidet: 
- Opparbeidelse av o_BLK 
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§ 6.2 Felt BKS8-4 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende dokumenter være sendt inn til kommunen: 
- Plantegninger, fasadetegninger og snittegninger, leveres i målestokk 1:100/1:200. 
- Situasjonsplan, leveres i målestokk 1:500. 
- Støyvurdering iht gjeldende forskrift.  
- Plan for håndtering av overvann/oppgradering av overvannsledning i H410-3 

(Ravnåsvegen vest), jf. figur 6.6 i vedlegg 8. 
- Dokumentasjon på tilstrekkelig kapasitet på vann og avløpsanlegg 
- Eventuell dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet mot ras og skred i henhold til 

TEK17 § 7-3 og §7-4. 
 
 

Før det gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse innenfor planområdet skal følgende 
tiltak være sikret gjennomført: 
- Støytiltak iht Teknisk Plan. 
- Godkjent teknisk plan inkludert  

o f_SKV9 
o håndtering av overvann/flom  
o evt. skiltplan og veglys 
o plan for gjennomføringsperioden. 

- Detaljert utomhusplan skal godkjennes av Vennesla Kommune 
 
Før det gis brukstillatelse skal følgende tiltak være opparbeidet: 
- f_SKV9 
- Sandlekeplass 
- Tiltak ihh til godkjent teknisk plan og utomhusplan  
 
Før det gis brukstillatelse skal følgende tiltak være sikret opparbeidet: 
- Opparbeidelse av o_BLK 


