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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)  

Byggegrenser er vist i plankartet, all bebyggelse og anlegg skal plasseres innenfor 
byggegrenser. 

Unntak for byggegrense mot veg: mindre mur og gjerde innenfor områder regulert til 
bolig, må tåle vedlikehold fra vegen.  

Unntak for byggegrense i BFS2 og BFS3: mindre hageanlegg og bygg inntil 15 m2.  

Byggegrense mot elv går i formålsgrensen til bolig/industri. 

§ 2.4 Avkjørsel (§ 12-7 nr. 5) 
Det tillates 1 avkjørsel pr eiendom. BFS2 og BFS3 mot tverrgatene. 
Avkjørsel skal ha frisikt og stigning/fall i henhold til vegnorm for Vennesla kommune.  

§ 2.5 Støy (§ 12-7 nr. 3) 
Soneinndelinger gitt i tabell 1 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 
gjøres gjeldende for planen.  

Grenseverdiene gitt i tabell 3 i Klima- og miljødepartementets retningslinje T-1442/2016 
gjøres gjeldende for planen.  

Ved etablering av nye bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul sone skal støyfaglig 
utredning skal foreligge ved detaljreguleringsplan eller ved søknad om rammetillatelse for 
områder som ikke har krav om detaljregulering. Det skal være en stille side for alle 
boenheter. 

§ 2.6 Fremmede arter (§ 12-7 nr. 3) 

Fremmede arter skal fjernes og behandles som spesialavfall. 
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§ 2.7 Tekniske installasjoner (§ 12-7 nr. 1) 

Tekniske installasjoner skal inngå i byggets volum og takform, og skal innebygges.  

Nødvendige takoppbygg for heiser, trapper og tekniske installasjoner tillates utover 
maksimale byggehøyder. Takoppbygg skal trekkes inn minimum 2,5 meter fra gesims.  

§ 2.8 Renovasjon (§ 12-7 nr. 4) 

Renovasjonstekniske løsninger skal løses iht. enhver tids gjeldende avfallsteknisk norm. 

§ 2.9 Marin grense (§ 12-7 nr. 2) 

I alle tiltak under marin grense skal sikkerheten mot kvikkleireskred vurderes.  

 

§ 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 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 a, b, c, d, e, f, h, i og j uten krav om 
detaljregulering. Bokstav a: Innenfor BKS kan det kun oppføres mindre tilbygg og påbygg, 
samt frittliggende bygning inntil 50 m2 BRA uten krav om detaljregulering. Bokstav d: 
gjelder kun mindre bruksendring; fra tilleggsdel til hoveddel. Det forutsettes at 
bestemmelser for området følges.  

For felt BKS8-4, BKS15 og BKB5 er det ikke krav til detaljregulering så fremt det oppføres i 
tråd med bestemmelser for områdene.  
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§ 4 Bestemmelser til arealformål 

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

§ 4.1.1 Frittliggende småhusbebyggelse, BFS1-BFS7 

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

BFS2-BFS10: Det tillates frittliggende enebolig. Det skal være en boenhet per tomt. Det 
tillates ikke fradeling for oppføring av nye boenheter. 

BFS1-1 – BFS1-4: Det tillates frittliggende enebolig og tomannsbolig. 

§ 4.1.1.2 Grad av utnytting, byggehøyder, takform og møneretning (§12-7 nr. 1) 

Felt Utnyttelse Gesimshøyde Mønehøyde Takform og møneretning 

BFS1-(1-3) 25 %-BYA 6 meter 8 meter fra 
gjennomsnittlig 
planert terreng 

Saltak, takvinkel mellom 22 
og 30 grader 

BFS1-4 25 %-BYA 4,5 meter 6 meter, maks cote 
54 

Saltak, takvinkel mellom 22 
og 45 grader. 

Møneretning for hovedbygg 
skal være i retning nord-sør 

BFS2- (1-4) 25 %-BYA  5,5 meter 8 meter, maks cote 
56 moh. 

Saltak, takvinkel mellom 30 
og 45 grader.  

Møneretning for hovedbygg 
skal være i retning øst-vest 

BFS3- (1-
22) 

30 %-BYA 5,5 meter 8 meter, maks cote 
58 moh. 

Saltak, takvinkel mellom 30 
og 45 grader. 

Møneretning for hovedbygg 
skal være i retning øst-vest 

BFS4-(1-10) 
BFS5  
BFS6 
BFS7 

30 %-BYA 5,5 meter 8 meter fra 
gjennomsnittlig 
planert terreng 

Saltak, takvinkel mellom 30 
og 45 grader 

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

Bebyggelsen skal gis en god estetisk utforming og tilpasning til hverandre og det 
eksisterende miljø.  

BFS2  

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 og takform.  

BFS1-4 

BFS2 

BFS3 

Området skal ha en enhetlig bebyggelsesstruktur.  



 

Side 7 av 23 Reguleringsbestemmelser Plan-ID 2017006 

§ 4.1.1.4 Uteoppholdsareal, MUA (§12-7 nr. 7) 

MUA er 200 m2 per boenhet.  

§ 4.1.1.5 Parkering (§ 12-7 nr. 7) 

Det skal avsettes 2 parkeringsplasser av 18 m2 per boenhet.  

§ 4.1.1.6 Garasje (§ 12-7 nr. 7) 

Det tillates en garasje per tomt, maks BRA 50 m2. Maksimal mønehøyde 5,3 meter og 
maksimal gesimshøyde 4 meter. Takvinkel tilpasses hovedbygg.  

Det tillates ikke boenhet i garasje.  

 

§ 4.1.2 Konsentrert småhusbebyggelse, BKS1-BKS15 

§ 4.1.2.1 Type bebyggelse, grad av utnytting, byggehøyder og takform (§12-7 nr. 1)  

Felt Type bebyggelse Utnyttelse Gesimshøy
de 

Mønehøyde Takform 

BKS1 

BKS2 

firemannsbolig  35 %-BYA 6,5 meter 8,5 meter  Saltak, takvinkel 
mellom 22 og 45 
grader 

 

BKS3 

tomannsbolig 
rekkehus, 
kjedehus 

50 %-BYA 6,5 meter 8,5 meter  

 

Saltak, takvinkel 
mellom 15 og 30 
grader 

BKS4 kjedehus 35 %-BYA 6,5 meter 8,5 meter  Saltak, takvinkel 
mellom 15 og 30 
grader. 

Møneretning for 
hovedbygget skal 
være i retning 
nord-sør 

BKS5-1 

 

firemannsbolig 
rekkehus, 
lavblokk 

40 %-BYA 7 meter 9 meter, maks 
cote 58 moh 

Saltak, takvinkel 
mellom 15 og 30 
grader 

BKS5-2 Rekkehus 40 %-BYA 6,5 meter 8,5 meter, maks 
cote 59 moh 

Saltak, takvinkel 
mellom 15 og 30 
grader 

BKS5-3 Rekkehus, 
lavblokk 

40 %-BYA  10,5 meter, 
maks cote 67 
moh 

 

BKS5-4 
BKS5-5 

Rekkehus, 
lavblokk 

40 %-BYA  10,5 meter, 
maks cote 70 
moh 
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BKS6-1 
BKS6-2 

Rekkehus 45 %-BYA  7 meter, maks 
kote 55 moh 

Saltak, takvinkel 
mellom 15 og 30 
grader 

BKS7-1 Rekkehus  

lavblokk 

35 %-BYA 7 meter 9 meter  Saltak, takvinkel 
mellom 15 og 30 
grader 

BKS7-2 Tomannsbolig, 
rekkehus, 
lavblokk 

35 %-BYA 7 meter 9 meter  Saltak, takvinkel 
mellom 15 og 30 
grader 

BKS7-3 Tomannsbolig 

rekkehus 

35 %-BYA 6 meter 8 meter  Saltak, takvinkel 
mellom 15 og 30 
grader 

BKS8-
(1-3) 

Firemannsbolig 
rekkehus lavblokk 

45 %-BYA  10,5 meter, 
maks cote 64 
moh  

 

BKS8-4 lavblokk Maks BYA 
= 770 m2 

 

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

fra topp gulv H-
01 maks. 12,5 
m, cote 64 moh 

Saltak 

 

BKS9-
(1-2) 

To/firemannsboli
grekkehus  
lavblokk 

40 %-BYA  10,5 meter, 
maks cote 59 
moh 

 

BKS10 Rekkehus, 
lavblokk 

40 %-BYA  10,5 meter   

BKS11 Rekkehus 

firemannsbolig  

35 %-BYA  9  meter, maks 
cote 58 moh  

Saltak, takvinkel 
mellom 15 og 30 
grader 

Møneretning for 
hovedbygg skal 
være i retning 
øst-vest 

BKS12 rekkehus  50 %-BYA  8 meter, maks 
kote 56 moh.   

Saltak, takvinkel 
mellom 15 og 30 
grader 

BKS13 Rekkehus 
lavblokk 

65 %-BYA  10,5 meter 

 

 

BKS13-
1 

Rekkehus 

Firemannsbolig 

45 %-BYA  Maks 8 meter  
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BKS14 Rekkehus 

lavblokk 

50 %-BYA  10, 5 meter  

BKS15 Rekkehus 

Lavblokk 

1016 m2-
BYA 

 10,5 m, maks 
kote 59,5 moh. 

 

Høyder fra gjennomsnittlig planert terreng hvor annet ikke er nevnt.  

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

Bebyggelsen skal gis en god estetisk utforming og tilpasning til hverandre og det 
eksisterende miljø.  

BKS2 

BKS4 

Området skal ha en enhetlig bebyggelsesstruktur.  

§ 4.1.2.3 Uteoppholdsareal, MUA (§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 eller lokk over 1 etasje og 
opparbeides som felles leke- og oppholdsareal. 

Uteoppholdsarealet skal være skjermet mot trafikk, 50% av arealet være solbelyst ved 
jevndøgn kl. 15.00, helning på maksimal 1:3. Støynivået må ikke overstige 55 dB.  

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

§ 4.1.2.4 Parkering (§ 12-7 nr. 7) 

Det skal avsettes maks 2 parkeringsplasser per boenhet og 2 sykkelparkeringer per 
boenhet.  

Det tillates felles parkeringskjeller. 

Garasjer skal tilpasses og underordnes hovedbygget.  

BKS8-4 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. 

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

BKS8-4 Inntil 12 boenheter  

 

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

BKS8-4 Alle boenheter skal tilfredsstille krav til tilgjengelig boenhet.  
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§ 4.1.3 Blokkbebyggelse, BBB1-BBB6 

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

Det tillates blokkbebyggelse 

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

Felt Utnyttelse Byggehøyder 

BBB1 65 %-BYA 14 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

4. etasje skal trekkes inn fra Bruvegen, slik at vinkelen 
fra gesims over 3. etasje til gesims over 4. etasje danner 
minst 45 grader.  

Bebyggelsen skal trappes ned til 2 etasjer mot BFS1-2 

BBB2 65 %-BYA 14 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

4. etasje skal trekkes inn fra Bruvegen, slik at vinkelen 
fra gesims over 3. etasje til gesims over 4. etasje danner 
minst 45 grader.  

BBB3 65 %-BYA 12 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

BBB4 65 %-BYA 10,5 meter, maks kote 60 moh. 

BBB5 40 %-BYA 10,5 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

BBB6 65 %-BYA 14 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

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

reflekterende materiale.  

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

Bebyggelsen skal gis en god estetisk utforming. 

§ 4.1.3.4 Uteoppholdsareal, MUA (§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.  

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

Uteoppholdsarealet skal være skjermet mot trafikk, 50% av arealet være solbelyst ved 
jevndøgn kl. 15.00, helning på maksimal 1:3. Støynivået må ikke overstige 55 dB.  

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

§ 4.1.3.5 Parkering (§ 12-7 nr. 7) 

Biloppstillingsplass: 1 per boenhet, 0,25 gjesteparkering per boenhet. 

Sykkelparkering: 2 per boenhet, min. 50 % under tak.  

Minimum 80 % av parkering skal lokaliseres i kjeller/under terreng  
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10 % av p-plassene skal tilrettelegges for HC-parkering. Disse skal ligge i tilknytning til 

inngangspartier eller ved heis i parkeringskjeller.  

Alle p-plassene skal tilrettelegges for lading av el-bil og andre ladbare hybridbiler. 

 

§ 4.1.4 Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse, felt BG 

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

Det tillates garasje. Det tillates ikke ytterligere bebyggelse.  

 

§ 4.1.5 Næringsbebyggelse, felt BN1 - BN2 

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

Det tillates næringsbebyggelse 

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

Maks % BYA er 30 %  

§ 4.1.5.3 Byggehøyder (§12-7 nr. 1)  

Maks mønehøyde er 8 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.  

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

Bebyggelsen skal ha saltak. 

Takvinkel skal være mellom 30 og 45 grader. 

For felt BN1 skal møneretning være øst-vest.  

 

§ 4.1.6 Industri, felt BI1-BI4 

§ 4.1.6.1 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. Salgsdelen skal ikke overskride 

½ delen av lokalene.  

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

Maks % BYA er 50 %  

§ 4.1.6.3 Byggehøyder (§12-7 nr. 1)  

Maks gesimshøyde er 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng, 3 etasjer.  

§ 4.1.6.4 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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§ 4.1.7 Øvrige kommunaltekniske anlegg, O_BKT(1-5) 

Område skal benyttes til energianlegg, annen telekommunikasjon, vann- og avløpsanlegg 
o.l.  

§ 4.1.8 Lekeplass, o_BLK 1- o_BLK8 

Områdene er forbeholt lekeplass. 

O_BLK2 reguleres til kvartalslekeplass.  

O_BKL5 kan ved detaljregulering av BKS13 plasseres et annet sted i BKS13.  

Ved opparbeidelse og utforming gjelder kommuneplanens bestemmelser pkt 2.5.2; 
«Generelle kvalitetskrav».  

Se punkt 4.3.1.1 for dokumentasjonskrav. 

 

§ 4.1.9 Bolig/tjenesteyting, BKB1-1 – BKB1-4  

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

Det tillates bolig/tjenesteyting. 

§ 4.1.9.2 Grad av utnytting, byggehøyder og takform (§12-7 nr. 1) 

Felt % BYA Høyde Takform 

BKB1-1 50%-BYA 12 meter, maks kote 59 moh.   

BKB1-2 35 %-BYA 8 meter, maks cote 58 moh. Saltak, takvinkel mellom 15 
og 30 grader. 

Møneretning for hovedbygg 
skal være i retning øst-vest 

BKB1-3 35 %-BYA 8 meter, maks cote 58 moh. Saltak, takvinkel mellom 30 
og 45 grader. 

Møneretning for hovedbygg 
skal være parallelt med 
Fjellvegen.  

BKB1-4 50 %-BYA 14 meter fra gjennomsnittlig 
planert terreng 

4. etasje skal trekkes inn fra 
Bruvegen, slik at vinkelen fra 
gesims over 3. etasje til gesims 
over 4. etasje danner minst 45 
grader. 

Bebyggelsen skal trappes ned 
til 2 etasjer mot BKS4 

 

Sikring av eventuelle takterrasse tillates over maksimal høyde. Sikring skal være av 
transparent, ikke-reflekterende materiale.  
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§ 4.1.9.3 Andre krav om utforming (§12-7 nr. 1) 

Bebyggelsen skal gis en god estetisk utforming. 

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

BKB1-1 

BKB1-4 

 

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 

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, 50% av arealet være solbelyst ved 
jevndøgn kl. 15.00, helning på maksimal 1:3. Støynivået må ikke overstige 55 dB.  

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

 

§ 4.1.9.5 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 og BKB1-4. 

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

inngangspartier eller ved heis i parkeringskjeller.  

Alle p-plassene skal tilrettelegges for lading av el-bil og andre ladbare hybridbiler. 

 

§ 4.1.10 Bolig/forretning/kontor, BKB2 

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

Det tillates bolig/forretning/kontor. 

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

Maks % BYA er 50 %. 

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

12 m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

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

 transparent, ikke-reflekterende materiale. 
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§ 4.1.10.4 Andre krav om utforming (§12-7 nr. 1) 

Bebyggelsen skal gis en god estetisk utforming. 

§ 4.1.10.5 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. 

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

Uteoppholdsarealet skal være skjermet mot trafikk, 50% av arealet være solbelyst ved 
jevndøgn kl. 15.00, helning på maksimal 1:3. Støynivået må ikke overstige 55 dB.  

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

§ 4.1.10.6 Parkering (§ 12-7 nr. 7) 

Formål Biloppstillingsplass Sykkelparkering 

Bolig 1 per boenhet 

0,25 gjesteparkering per boenhet 

2 per enhet, 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. 

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

inngangspartier eller ved heis i parkeringskjeller.  

Alle p-plassene for bolig skal tilrettelegges for lading av el-bil og andre ladbare hybridbiler. 

 

§ 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 40 %  

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

Maks høyde er 12 meter fra gjennomsnittlig planert terreng. 

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

 transparent, ikke-reflekterende materiale. 

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

Bebyggelsen skal gis en god estetisk utforming. 

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

MUA 25 m2 per boenhet, hvor minimum 6 m2 skal være direkte tilknyttet boenheten. 
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Minimum 50 % av uteoppholdsareal skal være på terreng og opparbeides som felles leke- 
og oppholdsareal. 

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

Uteoppholdsarealet skal være skjermet mot trafikk, 50% av arealet være solbelyst ved 
jevndøgn kl. 15.00, helning på maksimal 1:3. Støynivået må ikke overstige 55 dB.  

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

 

§ 4.1.11.6 Parkering (§ 12-7 nr. 7) 

Formål Biloppstillingsplass Sykkelparkering 

Bolig 1 per boenhet 

0,25 gjesteparkering per boenhet 

2 per boenhet, min 50 

%under tak 

Bevertning 0,2 per sitteplass 0,1 per sitteplass 

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

Alle p-plassene for bolig skal tilrettelegges for lading av 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. 

 

§ 4.1.12 Bolig/forretning/næring, BKB4-1 – BKB4-2 

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

Det tillates bolig/forretning/næring 

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

Felt Utnyttelse 

BKB4-1 65 %-BYA 

BKB4-2 35 %-BYA 

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

Felt Høyder 

BKB4-1 17 meter, maks cote 64 moh.  

Øverste etasje skal trekkes inn fra Bruvegen, slik at vinkelen fra gesims 
over underliggende etasje til gesims over øverste etasje danner minst 
45 grader.  

BKB4-2 8,5 meter, maks cote 57 moh.   

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

 transparent, ikke-reflekterende materiale. 
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§ 4.1.12.4 Andre krav om utforming (§12-7 nr. 1) 

Bebyggelsen skal gis en god estetisk utforming. 

§ 4.1.12.5 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. 

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

Uteoppholdsarealet skal være skjermet mot trafikk, 50% av arealet være solbelyst ved 
jevndøgn kl. 15.00, helning på maksimal 1:3. Støynivået må ikke overstige 55 dB.  

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

§ 4.1.12.6 Parkering (§ 12-7 nr. 7) 

Formål Biloppstillingsplass Sykkelparkering 

Bolig 1 per boenhet 

0,25 gjesteparkering per boenhet 

2 per boenhet, min 50 

%under tak 

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

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

Alle p-plassene for bolig skal tilrettelegges for lading av 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. 

 

§ 4.1.13 Bolig/forretning/tjenesteyting, BKB5 

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

Det tillates bolig/forretning/tjenesteyting 

§ 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.  

5. etasje skal trekkes inn fra Bruvegen, slik at vinkelen fra gesims over 4. etasje til gesims 
over 5. etasje danner minst 45 grader. 

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

 transparent, ikke-reflekterende materiale. 

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

Bebyggelsen skal gis en god estetisk utforming. 
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§ 4.1.13.5 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. 

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

Uteoppholdsarealet skal være skjermet mot trafikk, 50% av arealet være solbelyst ved 
jevndøgn kl. 15.00, helning på maksimal 1:3. Støynivået må ikke overstige 55 dB.  

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

§ 4.1.13.6 Parkering (§ 12-7 nr. 7) 

Formål Biloppstillingsplass Sykkelparkering 

Bolig 1 per boenhet 

0,25 gjesteparkering per boenhet 

2 per enhet, min 50 

%under tak 

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

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

 

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

Alle p-plassene for bolig skal tilrettelegges for lading av 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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§ 4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

§ 4.2.1 Fellesbestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 4.2.1.1 Utforming (§12-7 nr. 1) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på plan. Ved 
prosjektering tillates det justering innenfor områder regulert til samferdselsanlegg og 
infrastruktur.  

For fylkesveg gjelder veinormalene til Statens vegvesen.  

§ 4.2.1.2 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.  

§ 4.2.2 Kjøreveg, SKV1 – SKV15 

 o_SKV1 – o_SKV12 og f_SKV13 – f_SKV15 til kjørevei.  

§ 4.2.3 Fortau, o_SF 

O_SF skal benyttes til fortau 

§ 4.2.4 Gang-/sykkelveg, o_SGS 

O_SGS skal benyttes til gang-/sykkelveg 

O_SGS19: det må tillates kjøring til eiendommene 

§ 4.2.5 Annen veggrunn, o_SVG  

O_SVG skal benyttes til trafikkareal som fyllinger, skjæringer, grøfter, mindre mur og 

stabiliserende tiltak, beplantning o.l. Det tillates justering av veikroppen innenfor o_SVG. 

Innenfor o_SVG1 tillates sykkelstativ.  

§ 4.2.6 Annen veggrunn, o_SVT  

O_SVG skal benyttes til trafikkareal som fyllinger, skjæringer, grøfter, mindre mur og 
stabiliserende tiltak, beplantning o.l. Leskur og sykkelstativ ved holdeplasser tillates 
etablert. 

§ 4.2.7 Kollektivholdeplass, o_SKH1 – o_SKH10  

O_SKH forbeholdes holdeplass. Det kan etableres leskur i formålet.  

§ 4.2.8 Parkering, f_SPA 

F_SPA forbeholdes parkeringsplasser  
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§ 4.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3) 

§ 4.3.1 Fellesbestemmelser for grønnstruktur 

§ 4.3.1.1 Dokumentasjonskrav 

Det skal utarbeides utomhusplan for alle arealer regulert til grønnstruktur og lek.  

Utomhusplanen skal bl.a vise: 

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

 

§ 4.3.2 Turveg, o_GT 

O_GT1 og o_GT2 forbeholdes turveg.  

§ 4.3.3 Friområde, o_GF 

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

§ 4.3.4 Park, o_GP 

o_GP1 og o_GP2 forbeholdes park og skal være offentlig. 

o_GP2 skal inngå i detaljreguleringen av BKB1-4 og arealet skal legges til grunn ved 
beregning av utnyttelsesgrad på BKB1-4. Plasseringen av parken kan justeres i 
detaljreguleringen.  

§ 4.3.5 Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål, o_GAA 

O_GAA forbeholdes grønnstruktur og gang-/sykkelveg.  Tiltak som er i tråd med formålet, 
slik som beplantning, benker, sittegrupper, belysning og lignende tillates.  
Arealet skal også være buffersone mellom industriområdet og boligbebyggelsen. 

 

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

§ 4.4.1 Landbruksformål, felt LL1 og LL2 

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 

H310-1, H310-2, H310-3 og H310-4 er aktsomhetsområdet for skred i bratt terreng. Før 
tiltak må det kartlegges faresoner med skredfaresannsynlighet lik sikkerhetsnivå i TEK. 
Tilstrekkelig sikkerhet mot ras og skred må dokumenteres for alle søknadspliktige tiltak og 
terrengarbeider innenfor faresonen. 

H310-5, H310-6, H310-7 og H310-8 e 

r faresoner. Områdene har ikke tilfredsstillende sikkerhet mot steinsprang i hht krav for 
sikkerhetsklasse S1-S3 gitt i TEK. For å kunne bygge må tilstrekkelig sikkerhet imot ras og 
skred dokumenteres for alle tiltak og terrengarbeider innenfor faresonen, jf. pbl. § 28-1.  

H310-9 er en kvikkleiresone/områdeskred med faregradsklasse høy (sørlige skråning) og 
risikoklasse 4. Ethvert tiltak etter pbl. § 1-6, søknadspliktig eller ikke, innenfor sonen må 
kunne dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot skred, i hht pbl. § 28-1. Tilstrekkelig 
sikkerhet mot skred må dokumenteres for alle tiltak og terrengarbeider innenfor 
faresonen. 

H310-10 er en kvikkleiresone/områdeskred med middels (østlige skråning), og risikoklasse 
4. Ethvert tiltak etter pbl. § 1-6, søknadspliktig eller ikke, innenfor sonen må kunne 
dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot skred, i hht pbl. § 28-1. Tilstrekkelig sikkerhet 
mot skred må dokumenteres for alle tiltak og terrengarbeider innenfor faresonen. 

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

Ethvert tiltak etter pbl. § 1-6, søknadspliktig eller ikke, innenfor sonen må kunne 
dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot flom, i hht pbl. 28-1. Tilstrekkelig sikkerhet mot 
flom må dokumenteres for alle tiltak og terrengarbeider innenfor faresonen. 

Flomsone H320-1 – H320-4 går opp til cote 43,1 moh.  

Flomsone H320-5 går opp til cote 34,5 moh. 

Flomsone H320-6 går opp til cote 27 moh. 

Flomsone H320-7 – H320-10 er flomveger definert ut fra tegning C100 i vedlegg 8. 
Overvann, avrenning og flom-analyse, 04.05.2020.  

§ 5.4 Faresone (§ 11-8 a) H370 høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) 

Innenfor sonen skal avstandskrav til senterlinje hensynstas ved tiltak etter pbl. § 1-6. 
Innenfor hensynssonen tillates ikke oppført bebyggelse som kan hindre etablering av nye 
kraftanlegg, hindre vedlikehold eller gjøre skade på nettstasjon eller kraftledninger. Alle 
tiltak som planlegges innenfor hensynssonen må avklares med netteier. 

§ 5.5 Faresoner (§ 11-8 a) H390-1 forurenset grunn  

Før tillatelse til eventuelle gravearbeid i sonen (utover normal jordbruksdrift), må det 
foreligge godkjent tiltaksplan i henhold til forurensningsforskriften kapittel 2 for området, 
og tiltak i henhold til planen skal være sikret. 

 



 

Side 21 av 23 Reguleringsbestemmelser Plan-ID 2017006 

§ 5.6 Faresoner (§ 11-8 a) H390-2 randsone deponigass 

Innenfor hensynssone H390-2 er det fare for utslipp av deponigass. Ethvert tiltak etter 
pbl. § 1-6, søknadspliktig eller ikke, innenfor sonen må kunne dokumentere tilstrekkelig 
sikkerhet, i hht pbl. § 28-1. 

§ 5.7 Sone med angitte særlige hensyn (§ 11-8 c) – H560 bevaring naturmiljø  

Innenfor hensynssone H560 skal eksisterende eiketrær bevares. Det tillates ikke tiltak 
eller virksomhet som kan skade treet eller rotsystemet innenfor hensynssonen.  
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§ 6 Rekkefølgebestemmelser  

Overordnet oversikt over rekkefølgekrav til ulike delfelt. Rekkefølgekravene må ved 
detaljregulering av feltene spesifiseres i omfang og tidspunkt for planlegging og 
gjennomføring. Det kan komme ytterligere krav om rekkefølgekrav i detaljreguleringen. 

I tillegg må tilstrekkelig kapasitet på vann og avløpsanlegg og overvann sikres.  

 

Område  Samferdsel Grønt/lek 

BBB1  
BBB2 
BKB1-4 

Opparbeidelse av 
O_SF2 og o_SKH1 

Sikret gjennomført opparbeidelse av 
o_BLK1 – o_BLK4,  o_GP2 og o_GT4 

BKB1-1 
BKS14 

Opparbeidelse av 
o_SGS2 og o_SKH2 

Sikret gjennomført opparbeidelse av 
o_BLK5 

BKB4-1 Opparbeidelse av  
o_SF5 

Sikret gjennomført opparbeidelse av 
o_GF4 

BKS13 

(gjelder ikke 
for BKS13-1) 

Opparbeidelse av 
o_SGS5 og o_SKH3 

Sikret gjennomført opparbeidelse av 
o_BLK5 

BKS5-1 Opparbeidelse av 
o_SF20 

 

BBB4  Opparbeidelse av 
o_SF4 

 

BKS5-2, 
BKS5-3, 
BKS5-4  

Opparbeidelse av 
o_SF4 

Sikret gjennomført opparbeidelse av 
o_GF5 

BKB4-2 Opparbeidelse av 
o_SGS14 

 

BKS9 Opparbeidelse av 
0_SF21 

 

BKB2 Opparbeidelse av 
o_SF15 og o_SKH8 

 

BBB6 Opparbeidelse av 
o_SKV5 
(Tjønnvollkrysset) 

Opparbeidelse av o_GT3 

BKS8-1  
BKS8-2 
BKS8-3 

Opparbeidelse av 
f_SKV13 
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§ 6.1 Felt BKB5 og BKS15 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende dokumenter være sendt inn til kommunen: 
- Plantegninger, fasadetegninger og snittegninger 
- Situasjonsplan, leveres i målestokk 1:500. 
- Støyvurdering i henhold til gjeldende forskrift.  
- Dokumentasjon på tilstrekkelig kapasitet på vann- og avløpsanlegg 
- Plan for håndtering av overvann/flomveger 
- Teknisk plan inkludert  

o o_SGS1, o_SGT. O_SF20 
o evt. skiltplan og veglys 
o plan for gjennomføringsperioden. 

- Utomhusplan  
o Eventuelle støytiltak 

 
Før det gis brukstillatelse skal følgende tiltak være gjennomført/opparbeidet: 
- Tiltak i henhold til godkjent teknisk plan og utomhusplan  

 

§ 6.2 Felt BKS8-4 
Før rammetillatelse kan gis skal følgende dokumenter være sendt inn til kommunen: 
- Plantegninger, fasadetegninger og snittegninger 
- Situasjonsplan, leveres i målestokk 1:500. 
- Dokumentasjon på tilstrekkelig kapasitet på vann- og avløpsanlegg 
- Dokumentasjon på tilstrekkelig sikkerhet mot ras og skred, jf. pbl. §28-1. 
- Teknisk plan inkludert  

o Prosjektering av f_SKV13 
o evt. skiltplan og veglys 
o plan for gjennomføringsperioden. 

-  Utomhusplan  
 

Før det gis brukstillatelse skal følgende tiltak være opparbeidet/gjennomført: 
- f_SKV13 
- Sandlekeplass 
- Tiltak ihh til godkjent teknisk plan og utomhusplan  


