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__________________________ 

 Ordfører 
 
 ************************************************************************************************************ 

1 GENERELT 

1.1 Formål med planen – overordnede bestemmelser 
Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for et boligområde med variert bebyggelse og 
tjenesteyting med tilhørende friområder og infrastruktur. 
Området skal bygges ut etappevis med tilhørende infrastruktur. 
Det regulerte området er på plankartet vist med plangrense. Innenfor dette området gjelder disse 
bestemmelsene i tillegg til Plan- og bygningsloven med forskrifter, og eventuelle vedtekter for Nes 
kommune. 

1.2 Reguleringsformål 
I planen er det regulert områder for følgende formål: 
 
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1) 

- Boligbebyggelse – B1-3 (1110) 
- Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse BFS1-10 (1111) 
- Boligbebyggelse/tjenesteyting BKB1-2 (1803) 
- Lekeplasser f_Lek1-4 (1610) 
- Øvrige kommunaltekniske anlegg (trafo) BKT1-2 (1560)  

 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2) 

- Kjørevei o_SKV1-3 (2011) 
- Kjørevei f_SKV1 (2011) 
- Gang-/sykkelvei o_SGS1-5 (2015) 
- Sykkelparkering o_SPI (2074) 
- Annen veigrunn - grøntareal (2019) 

 
Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr. 3) 

- Turvei f_GTD1-2 (3031) 
- Friområde o_GF1 (3040) 

 
Hensynssoner (pbl § 12-6) 

- Sikringssone – frisikt 
- Faresone – høyspenningsanlegg (H370) 
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2 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (pbl § 12-7 nr. 10) 

2.1 Vei og trafikkanlegg 
Før utbygging av vei- og trafikkanlegg kan iverksettes, skal byggeplaner for kryss med Fv177 
Eidsvollvegen og Fv179 Svanfossvegen være godkjent av Statens vegvesen, og byggeplaner for 
veier i området skal være godkjent av kommunen. Jfr. pkt. 5.1. 
Vei- og trafikkanlegg som berører fylkesvei, skal være ferdig opparbeidet og godkjent av Statens 
vegvesen før det gis igangsettelsestillatelse for bebyggelse. 
 
Området skal bygges ut etappevis. Se pkt. 2.3 om utbyggingsrekkefølge. 
Vei- og trafikkanlegg i den enkelte etappe skal være ferdig opparbeidet og godkjent som driftsklart 
og ha midlertidig brukstillatelse før det gis innflyttingstillatelse for bebyggelse for aktuell del av 
området. 
Asfaltering av kommunal vei skal være utført før det gis brukstillatelse til bygg. 
Trafikksikre gangveiforbindelser fra planområdet frem til skole, butikk og bussholdeplass og 
naboområder i vest og nord skal være anlagt før kommunen gir midlertidig brukstillatelse for 
boliger.  

2.2 Vann, avløp og overvann (VA)  
Det skal utarbeides en overordnet VA-plan for hele planområdet med nødvendige tilknytninger til 
eksisterende nett. Planen skal være utformet etter kommunens VA-norm og standard 
abonnementsvilkår for vann og avløp med tillegg/presiseringer for Nes kommune.  
VA-planen skal oversendes kommunen for uttalelse før bygging av disse anleggene starter. 
Området skal bygges ut etappevis, se pkt. 2.3, og detaljert VA-plan skal utarbeides for den enkelte 
etappe. 
 
Overflatevann/takvann/drensvann skal behandles etter prinsippet om lokal overvannshåndtering.  
Løsninger for infiltrasjon/fordrøyning av denne type avløpsvann skal prosjekteres sammen med 
øvrig vann- og avløpsnett. 
 
Vann-, avløp- og overvannsanlegg skal være godkjent som driftsklart i henhold til VA-normen, og ha 
midlertidig brukstillatelse, før det gis brukstillatelse for aktuell bebyggelse; se også pkt. 2.3. 
Tilfredsstillende dokumentasjon fra rørinspeksjon, trykkprøving, tetthetsprøving og desinfeksjon 
skal foreligge ved driftsklarbefaringen. Det skal også foreligge data fra innmåling, kumkort og 
registrering av det anlagte VA-nettet. 
 
Anleggene skal være ferdig opparbeidet og godkjent av kommunen før det gis brukstillatelse for 
bebyggelse. 

2.3 Utbyggingsrekkefølge 
Området skal bygges ut etappevis/trinnvis. 
Før det kan gis igangsettingstillatelser innenfor planområdet skal en plan for trinnvis utbygging 
være godkjent av kommunen.  
 
Den enkelte utbyggingsetappe skal defineres med boligfelt, lekeplasser og nødvendig tilhørende 
infrastruktur og skal godkjennes av kommunen før utbygging kan igangsettes. Et utbyggingstrinn 
kan ikke overstige 1/3 av boligarealet. 

2.4 Bevaring av naturkvalitetene 
For å bevare naturkvalitetene må det etableres hydrologisk sperre mot den resterende delen av 
myra, innbefattet lokalt viktig naturtype nord for planområdet. Dette for å sikre at hydrologien ikke 
forstyrres og at myra ikke dreneres. Tiltaket må etableres før det settes i gang arbeider innenfor 
planområdet. 
Detaljert plan med redegjørelse for hvordan dette skal gjennomføres skal følge rammesøknad. 
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2.5 Gjennomføring av utbyggingen 
Prosjektering av utbyggingen av området og detaljprosjektering av de enkelte delfelt/etapper skal 
utføres i samsvar med de gjennomførte geotekniske og hydrogeologiske undersøkelsene og i tråd 
med de anbefalinger som fremkommer i de tilhørende rapportene. 
Etappevis/trinnvis utbygging skal blant annet bidra til å sikre utbygger kontroll på avrenning og 
drenering slik at tilstøtende områder ikke skal utsettes for setningsskader. 
 
Masseutskiftning vil bli utført der dette er nødvendig. Eventuelle ulemper som måtte følge av dette, 
skal reduseres ved ulike tiltak som f.eks. for-belastning og/eller installasjon av vertikaldren. 
Grunnvannstanden skal registreres og kontrolleres før, under og etter utbyggingen av de enkelte 
utbyggingsetapper ved installerte målere. Behov for antall målere og plassering av disse skal 
vurderes av hydrolog. 
Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak i henhold til ovennevnte skal inngå i 
planleggingen/prosjekteringen. 
Prosjekteringen av utbyggingen skal gjennomføres i samarbeid med firma med nødvendig 
geoteknisk/hydrologisk kompetanse. 
 
Plan for utbygging av de enkelte etapper skal forelegges kommunens fagetater og være godkjent før 
anleggsarbeidene kan igangsettes. Utbygger skal gis entydig svar uten unødig opphold så fremt 
reguleringsplanen følges. 
Før det gis brukstillatelse for bygg i det enkelte felt, skal aktuell del av regulert kommunal vei være 
ferdig opparbeidet og aktuell del av planlagt vann- og avløpsanlegg være etablert og godkjent av 
kommunen. Jf. også pkt. 3.1. 
Før det gis brukstillatelse til bygg i det enkelte felt, skal tilhørende lekeplass o_Lek være ferdig 
opparbeidet i samsvar med godkjent utomhusplan. 
 

3 FELLESBESTEMMELSER 
3.1 Krav om tomtedelingsplan 
Det skal ved søknad om fradeling av enkelttomter innenfor et felt, fremlegges en tomtedelingsplan 
som viser disponering av hele feltet, med tomtegrenser og eventuelle interne atkomstveier fra 
regulert kommunal vei og til den enkelte tomt. 
Det tillates ikke oppført bygg eller etablert lekeplasser over jordkabel for høyspentnettet. 

3.2 Krav til dokumentasjon ved søknad om tiltak 
Ved søknad om tiltak skal det i tillegg til situasjonsplan, også utarbeides utomhusplan i egnet 
målestokk for området eller for den del av området som skal bebygges. 
 
Situasjonsplanen skal vise: 

- Plassering, omfang og utførelse av all bebyggelse med angitt bruk, og spesifisert med 
avstander, høyder, takform, møneretning og materialvalg på fasader og tak. 

- Atkomst, parkeringsarealer. 
- Situasjonsplan skal suppleres med illustrasjoner, snitt/fasadetegninger o.l. for å vise den 

helhetlige utformingen av bebyggelse og anlegg. 
 
Utomhusplanen skal vise: 

- Utforming av uteområder/grøntområder, terrengbehandling og høyder på nytt terreng. 
- Utforming og møblering av lekeplasser. 

3.3 Universell utforming og tilgjengelighet 
Krav til tilgjengelighet til bebyggelse og uteområder skal ivaretas i henhold til gjeldende regler i 
plan- og bygningsloven og i teknisk forskrift.  

3.4 Leke- og uteoppholdsarealer 
Lekeplasser i den enkelte utbyggingsetappe skal være ferdig opparbeidet før det gis brukstillatelse 
til boliger i tilliggende felt. 
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3.5 Støy 
Utredning av trafikkstøy fra Fv177 Eidsvollvegen og Fv179 Svanfossvegen fremkommer i rapport 
datert 18. april 2017 som vedlegges planen. Plassering av og høyde på støyskjerm fremgår av 
plankartet. 
 
Før kommunen kan gi ferdigattest for boliger i gul støysone, skal det være dokumentert at det er 
utført støyskjermingstiltak som sikrer at utendørs og innendørs støynivå ikke overskrider 
grenseverdiene i den til enhver tid gjeldende retningslinje T-1442 og teknisk forskrift til Plan- og 
bygningsloven NS 8175 Klasse C. 
Støy fra anleggsarbeidet skal begrenses slik det fremgår av gjeldende retningslinje T-1442.   

3.6 Renovasjon 
Området skal ha ordinær renovasjon for husholdningsavfall med avfallsbeholdere for hver boenhet. 
Renovasjonsforskriften for Nes kommune og retningslinjer for tilrettelegging av renovasjon skal 
følges. 

3.7 Geotekniske forhold 
Geotekniske forhold framgår av Rapport Grunnundersøkelser datert 12. september 1997 med 
etterfølgende vurderinger gitt i rapport datert 16. oktober 2017. 
Nye grunnundersøkelser utført i april 2018 med detaljerte geotekniske vurderinger av 
grunnforhold og setninger fremkommer i rapporter datert 27. mai, 3. juli og 6. september 2018. 
Videre er det utført hydrologiske undersøkelse i området, og resultatene foreligger i 
«Hydrogeologisk utredning» datert 9. september 2018, sist revidert 24. september 2018. 
Rapportene skal legges til grunn ved prosjektering av alle tiltak i området, slik at utbyggingen ikke 
skal gi last-økning på leira som overstiger 80 kN/m² i bruksgrensetilstand. 
Ved utbygging av planområdet vil det i nødvendig utstrekning bli foretatt masseutskifting av torven 
som erstattes med fyllmasser. For å opprettholde grunnvannstanden skal det anlegges en barriere i 
sør, som heves til det nivå som ønskes for grunnvannstanden i byggefeltet, ca. kote +177,5. 
Planlegging, prosjektering og utbygging av de enkelte etapper skal skje med bistand fra geoteknisk 
og hydrogeologisk konsulent.  
Se også pkt. 2.3. 

3.8 Massehåndtering 
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innen planområdet, skal det utarbeides plan for 
massehåndtering. Planen skal redegjøre for hvordan eventuelle overskuddsmasser håndteres og 
deponeres. 

3.9 Fremmede arter 
Det er ikke registrert fremmede arter (tidl. svartelistede arter) i planområdet; jf. rapport 
Naturverdier i planområde ved Grindermåsan, datert 19. april 2016. Dersom en ved anleggsarbeid 
likevel støter på fremmede arter, må det iverksettes tiltak for å unngå spredning.  

3.10 Automatisk fredete kulturminner 
Det er ingen registrerte fornminner innenfor planområdet. 
Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som 
tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres 
sikringssoner på 5 meter. De som utfører arbeidet i marken, skal straks melde fra om funn til 
fylkeskommunens seksjon for kulturminnevern, jfr. Lov om kulturminner § 8 annet ledd. 
 

4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl § 12-5 nr. 1) 
 
4.1 Boligbebyggelse 
I feltene B1-B3 skal det oppføres kjedehus/rekkehus/leilighetsbygg for bolig. 
Maksimal mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 9,5 m – kote 191,0 moh. 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankartet. 
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Bebyggelsen innenfor hvert delfelt skal ha en ensartet utforming. Boligene kan oppføres med flate 
tak eller med saltak. 

4.2 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 
I feltene BFS1-BFS10 skal det oppføres eneboliger/2-mannsboliger. 
Maksimal mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 9,5 m – kote 191,0 moh. 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankartet. 
 
Bebyggelsen innenfor hvert delfelt skal ha en ensartet utforming. Boligene kan oppføres med flate 
tak eller med saltak. 
 
4.3 Kombinert bebyggelse – bolig og tjenesteyting 
Dersom det viser seg at utbyggingen på Grindermåsan medfører behov, kan det i feltet BKB1 
etableres barnehage med tilhørende uteanlegg. 
Maksimal mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 9,5 m– kote 191,0 moh. 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankartet. 
Bygningen(e) kan oppføres med flate tak eller med saltak. 
 
Dersom det viser seg at utbyggingen på Grindermåsan ikke medfører behov for etablering av 
barnehage, kan feltet benyttes til boligbebyggelse – kjedehus/rekkehus/leilighetsbygg. 
Maksimal mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 9,5 m– kote 191,0 moh. 
 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankartet. 
 
I feltet BKB2 skal det oppføres rekkehus/kjedehus/leilighetsbygg for bolig og bygning for offentlig 
og/eller privat tjenesteyting. Minimum 21 boenheter skal tilrettelegges for livsløpsstandard. 
Maksimal mønehøyde over gjennomsnittlig planert terreng er 9,5 m– kote 191,0 moh. 
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankartet. 
 
Bebyggelsen skal ha en ensartet utforming. Bygningene kan oppføres med flate tak eller med saltak. 
 
4.4 Grad av utnytting 
Tillatt bebygd areal skal ikke overstige 15 % BYA. 
I BYA medregnes areal til garasje/parkeringsareal. 
 
Det enkelte bygg skal sikres gode uteoppholdsarealer i samsvar med kommuneplanens 
bestemmelser. Det skal også legges vekt på tilfredsstillende sol-/skyggeforhold både internt i 
området og for tilgrensende bebyggelse.  
 
4.5 Parkeringskrav 
Det skal avsettes parkeringsplasser på egen tomt, min. 1 og maks. 2 garasje-/parkeringsplasser per 
boenhet. 
For kjedehus/rekkehus/leilighetsbygg etableres felles garasje-/parkeringsplass på tomten.  
 
4.6 Avkjørsel 
Det kan opparbeides 1 avkjørsel per tomt med maksimal bredde = 7,0 m. Avkjørsel skal ha frisikt i 
henhold til kommunens veinormal.  
Avkjørslene skal tilpasses aktuell utbygging i de enkelte felt, og skal vises på 
situasjonsplan/utomhusplan og fastsettes i forbindelse med tillatelse til tiltak. 
 
4.7 Lekeplasser 
f_Lek1 skal opparbeides som områdelekeplass. 
f_Lek2 – f_Lek4 skal opparbeides som kvartalslekeplass. 
Alle lekeplasser skal være tilgjengelige for offentligheten. Utforming og møblering skal fremgå av 
utomhusplanen og være i samsvar med kommuneplanens bestemmelser. 
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4.8 Øvrige kommunaltekniske anlegg (trafo) 
BKT1-2 skal avsettes som areal for trafo. Arealet skal være privat. 
 

5 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 2) 

5.1 Generelt 
Regulerte trafikkområder skal anlegges som vist på plankartet og i samsvar med gjeldende felles 
kommunal veinorm for kommunene på Romerike. 
Kryss med Fv177 Eidsvollvegen og kryss med Fv179 Svanfossvegen skal opparbeides iht. Statens 
vegvesens håndbok 018 «Vegbygging» og i samsvar med byggeplan som godkjennes av Statens 
vegvesen. Se også pkt. 2.1. 

5.2 Bruk av veggrunn, jf. pbl § 12-7 nr. 14. 
Kommunal vei o_SKV1-3 med tilgrensende annen veggrunn, skal være offentlig. 
Atkomstvei f_SKV1 med tilgrensende annen veigrunn, skal være privat og felles for tilstøtende 
boligeiendommer.  
Gang-/sykkelvei o_SGS1-5 med tilgrensende annen veggrunn, skal være offentlig. 

5.3 Parkering, jf. pbl § 12-7 nr. 14. 
Arealet o_SPI skal benyttes til sykkelparkering i tilknytning til kollektivnettet.  Arealet skal være 
offentlig. 
 

6 GRØNNSTRUKTUR (pbl § 12-5 nr. 3) 

6.1 Friområde o_GF1 
Området skal være offentlig friområde og skal fungere som buffersone mot eksisterende bebyggelse 
i Myrstubben. Arealet skal ikke opparbeides, men ligge urørt. 
Området skal ikke benyttes til lager eller rigg under utbyggingen. 

6.2 Turvei f_GTD1-2 
Turvei f_GTD1-2 skal opparbeides skånsomt som stiforbindelse med ca. 1,2 m gruset flate. Arealet 
skal være felles for boligeiendommer i området. 
 

7 HENSYNSSONER (pbl § 12-6, jfr. § 11-8) 

7.1 Frisiktsoner 
Innenfor frisiktarealene tillates ikke busker, gjerder eller andre sikthindre med høyde større enn 
0,5 m over tilstøtende veiers nivå. 

7.2 Sikringssone høyspenningsanlegg 
Innenfor sikringssonen angitt på plankartet kan det ikke oppføres bebyggelse før høyspentlinjen er 
erstattet av jordkabel.  
Det må ikke gjøres oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til 
luftledningsanlegget. 


