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PLANENS HENSIKT 

Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for boligutvikling med tilhørende 
infrastrukturarealer. Planforslaget skal fokusere på å skape forbindelser gjennom planområdet 
som knytter eksisterende tettsteder sammen. Utviklingen av området har som hensikt å samle 
Rånåsfoss og Auli, og danne gode forbindelser mellom Rånåsfoss stasjon og Auli senter.  

REGULERINGSFORMÅL 

REGULERINGSFORMÅL  Feltnavn 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg 

 1111 - Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse  BFS 

1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse  BKS 

1113 - Boligbebyggelse-blokkbebyggelse BBB 

1161 - Barnehage BOP 

1440 - Nærmiljøanlegg  f_BNA 

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

 2010 - Veg o_SV 

2011 - Kjøreveg  o_SKV 

2012 - Fortau  o_SF 

2013 - Torg f_ST 

2015 - Gang-/sykkelveg  o_SGS 

2019 - Annen veggrunn - grøntareal  o_SVG 

2025 - Holdeplass/plattform o_SH 

2080 - Parkering o_SPA 

    

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur 

 3020 - Naturområde - grønnstruktur  f_GN 

3030 - Turdrag f_GTD 

 

 

 



 

 

REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

Følgende skal foreligge før rammetillatelse til tiltak innenfor planområdet kan gis:  
 Plan som viser samlet løsning for vann- og avløpsanlegg for hele planområdet, hovedplan 

for håndtering av overvann/fordrøyning for hele planområdet og detaljplan for den del av 
planområdet som den enkelte søknad om tiltak omfatter, jf.§1,8. 

 Det skal være sikret tilstrekkelig vann og avløpskapasitet. Avløpskapasitet skal også være 
tilstrekkelig fra utbyggingsområdet og fram til renseanlegg.  

 Det skal dokumenteres nødvendige slokkevannsuttak og tilfredsstillende 
slokkevannskapasitet, renseanleggskapasitet og vannforsyning. Detaljert Va- plan skal 
godkjennes av kommunen. 

 For de anlegg som skal overtas av kommunen, skal det foreligge godkjent byggeplan fra 
kommunen.  

 Dokumentasjon på at grenseverdien for støy overholdes, jf. §1,5. 
 Utomhusplan, jf §1,1.  
 Dokumentasjon på geoteknisk detaljprosjektering, jf. § 1.6. 
 Det skal være sikret tilstrekkelig skole- og barnehagekapasitet. 
 Plan for anleggsfasen, jf. §1.12. 
 Matjordplan, jf.§ 1.15. 

Følgende skal foreligge før igangsettingstillatelse til tiltak innenfor planområdet kan gis:  
 Fortau fra planområdet til Rånåsfoss stasjon være ferdig opparbeidet. 

 
Følgende skal foreligge før brukstillatelse til tiltak kan gis for bebyggelse innenfor 
planområdet:  
 Dersom det dokumenteres at omsøkt utbygging påfører boliger langs Sandnesstubben og 

innenfor planområdet støy over gjeldende grenseverdier etter T- 1442/16, skal avbøtende 
tiltak være gjennomført. 

 Det angjeldende felt skal være ferdigstilt i henhold til godkjent utomhusplan inkl. 
grøntområder, lekeplass (inkludert #1-14 kvartalslekeplasser) og parkering innen boligen 
tas i bruk eller innen 01.07 ved ferdigstillelse i vinterhalvåret.  

 Fortau o_SF1 langs Sandnesstubben skal være ferdigstilt i tråd med veinormalen. 
Likeledes skal dette fortauet være framført til eksisterende fortau ved Auli senter. 

 Før brukstillatelse kan gis til det enkelte felt skal stiforbindelser gjennom tilgrensende 
grønnstruktur (f_GN) opparbeides i tråd med godkjent utomhusplan.   

 Før brukstillatelse kan gis til hvert enkelt delfelt/tiltak skal tilhørende/tilstrekkelig 
infrastruktur være ferdig opparbeidet. 

 
Følgende krav gjelder krav til opparbeidelse pr delfelt: 
 Bebyggelse, infrastruktur og grønnstruktur i nordre del av planområdet skal ferdigstilles 

først, inkludert f_GN12, BKS10, BKS11, BKS14, f_BNA2 og o_SGS3 med nødvendig 
infrastruktur. Bebyggelse sør for disse feltene skal ikke påbegynnes før nordre del er 
ferdigstilt. 

 Før det kan gis brukstillatelse for tiltak innenfor BKS13 skal parsellhage/park etableres 
innenfor BKS13, jf. 2.2.4 b).  



 Før det kan gis brukstillatelse til tiltak innenfor felt BOP, BKS7-8 og BKS11-13 skal 
o_SGS1 og o_SF2 være ferdig opparbeidet. 

 Før det kan gis brukstillatelse til boenhet nr 150 innenfor planområdet skal o_SGS1-3, 
o_SF2, o_SPA, f_BNA1-2, f_ST og BOP og allment tilgjengelig forbindelse mellom 
f_GN4 og f_GN1 være ferdig opparbeidet. Dersom brukstillatelse søkes for tiltak som 
berører o_SKV2 skal o_SKV2 opparbeides frem til og med feltet som omsøkt tiltak er den 
del av.  

 Dersom brukstillatelse søkes for tiltak innenfor delfelt med o_SKV2 som adkomstveg skal 
en forlengelse av o_SGS3 frem til Granvegen være ferdig opparbeidet. Denne skal 
opparbeides med samme standard som o_SGS3. 

 Før brukstillatelse kan gis til felt BOP eller BBB skal f_ST være ferdig opparbeidet. 
 Før brukstillatelse kan gis til felt BBB skal felt BOP være ferdig opparbeidet. 
 Senest 2 år etter opparbeidelse, eller etter avtale med kommunen, skal følgende felter 

ferdigstilles: o_SKV1 og o_SKV2, o_SGS1, o_ SGS2, o_SGS3, o_SF2 og o_SPA med 
belysning og tilhørende veggrunn. 

 Skilt som beskriver kulturminner samt inngjerding av eksisterende dam (jf. §5.3), skal 
være oppført før brukstillatelse til tilgrensende boligfelt. 

 Før brukstillatelse til BKS 11 og BKS12 skal ny skogsbilveg til skogseiendommene gnr. 
/bnr 118/7 og 118/75 over f_GN_5 og/ eller f_GN6 være etablert. 

 Før brukstillatelse kan gis til felt BKS2 og BKS3 skal det være opparbeidet en hekk mot 
Olbergvegen. 
 
 

§1. FELLESBESTEMMELSER (pbl. §12.5) 
 

§1.1. Terrengbearbeiding 
Innenfor hele planområdet skal eksisterende terrengkarakter søkes bevart i størst mulig grad. 
Gjerder og terrengendringer over 1,5 m høyde skal godkjennes av kommunen. Støyskjermer 
må tilpasses nødvendig skjermingshøyde og skal godkjennes av kommunen.  

Opparbeidelse og bearbeidelse skal harmonere med eksisterende terreng og vegetasjon. 
Skjæringer og bearbeidet terreng skal tilsås med egnede vekster.  

§1.2. Nettstasjoner 
Nettstasjoner som oppføres i området skal ha minimum 5 meters avstand til bebyggelse, 
avstanden gjelder også til terrasse eller lignende brennbare utstikk som er direkte tilknyttet 
bygg. Det må være avsatt tilstrekkelig manøvreringsareal rundt nettstasjonen for håndtering 
av drift og vedlikehold. Nettstasjoner skal plasseres minimum 10 meter fra ny 
boligbebyggelse. Nettstasjoner skal ikke etableres innenfor lekearealer. 

§1.3. Renovasjon 
Det tillates etablert delvis nedgravde felles avfallsløsninger. Det skal sikres tilstrekkelig 
manøvreringsareal for tømming og vedlikehold rundt alle renovasjonspunkter i samråd med 
leverandør. Renovasjonspunkter skal plasseres i henhold til gjeldende kommunale 
bestemmelser og renovatørens retningslinjer. Kildesorteringspunkter plasseres i samråd med 
leverandør. 

 



§1.4. Brann- og redning 
Det skal til enhver tid være tilgjengelige angrepsveier for brannvesenets utrykningskjøretøy. 
Det skal etableres brannhydranter.  

§1.5. Støy 
Støyforhold skal tilfredsstille krav i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T- 
1442/16, tabell 3, eller gjeldende versjon. Det skal dokumenteres at grenseverdien for støy 
overholdes gjennom en faglig utredning hvor støyverdiene og beskrivelse av nødvendige 
tiltak inngår. Bebyggelse i det gjeldende området legges inn i illustrasjonsplanen og det 
gjennomføres støyvurdering for tiltaket som omsøkes. 

Bygge- og anleggsstøy skal begrenses så godt det lar seg gjøre. Spesielt støyende virksomhet 
skal legges til tider på døgnet da det er til minst sjenanse for naboer. Retningslinjer for 
begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet gjelder slik de er angitt i T-1442/2016, 
kapittel 4 eller den til enhver tid gjeldende utgave. 

§1.6 Geoteknisk  
Opparbeidelse av området skal gjennomføres iht. følgende geotekniske rapport som følger 
planforslaget:  

 Geoteknisk notat nr. 2, datert 18.09.2018. 

§1.7 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredede kulturminner må arbeidet 
straks stanses og fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminneloven § 8, andre ledd. 

§1.8 Overvann, vann og avløp 
Kommunens VA- norm skal følges.  

Det skal leveres en hovedplan for håndtering av overvann for hele planområdet med 
redegjørelse for håndtering av takvann, overflatevann, drensvann, fordrøyningsanlegg og 
flomveger.  

Dimensjoneringsgrunnlag (nedbørsintensitet, vannmengdeberegninger og kapasitet på 
eksisterende overvannsnett) skal vedlegges. Valg av løsning skal begrunnes. Det skal også 
leveres en detaljplan for den del av planområdet som den enkelte søknad om tiltak omfatter. 
Redegjørelsen må beskrive risiko for forurenset overvann, samt redegjøre for avbøtende tiltak 
før vannet evt. ledes ut i vassdraget.  

Overvann skal håndteres lokalt innenfor planområdet etter treleddsstrategien; ved infiltrasjon, 
fordrøyning og flomveger. Klimafaktor på 1,5 ved dimensjonering skal benyttes. For 
flomveier skal det dimensjoneres for 200 års flom.  

Håndtering av overvann skal være en integrert del av utomhusanlegg, permeable 
uteflatearealer, åpne og flerfunksjonelle løsninger skal tilstrebes.  

Gnr. /bnr.118/7, 118/160, 118/161 og 118/162 skal kunne koble seg på vann- og avløpsnett i 
BKS12 eller BKS13. 

 



§1.9 Parkering 

a) Det skal etableres minimum 1,2 parkeringsplass per boenhet. Det skal etableres maks 2 
parkeringsplasser per boenhet. For 1-2 roms leiligheter tillates maks 1,5 parkeringsplass 
per boenhet. Parkering for besøkende skal være lett tilgjengelig i hvert delfeltfelt for bolig 
og merkes tydelig.  

b) Det skal etableres 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet. For barnehage skal det etableres 
0,2 parkeringsplasser per barn, og 0,5 sykkelparkeringsplasser per barn.  

c) I nye boligbygg med mer enn 4 enheter skal minimum 10% av plassene ha ladepunkt for 
el-bil. Ytterligere minimum 40% av plassene skal være tilrettelagt for etablering av 
ladepunkt. 

d) Det skal etableres ladepunkter på 6 % av parkeringsplassene til barnehagen. Det skal 
minimum opparbeides 2 ladepunkter. 

e) Der utbygging utløser krav om 10 parkeringsplasser eller mer skal 5% av plassene 
utformes for bevegelseshemmede.  

§1.10 Avkjørsler 
Der det er regulert avkjørsler i plankartet i form av formålsflater tillates justering av 
plassering i byggesak i tråd med godkjent utomhusplan. 

§1.11 Utomhusplan 

a) Dokumentasjon til søknad om rammetillatelse for bolig. 
Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes helhetlig plan for utearealene, for 
det enkelte delfeltet, kvartal eller gruppering av bygninger som naturlig hører sammen. 
Utomhusplan skal være i målestokk min. 1:500 med tilhørende redegjørelse. Planen skal 
godkjennes som en del av rammetillatelsen. Utomhusplan med redegjørelse skal inneholde:  

• Areal avsatt til frittliggende nettstasjon(-er), alternativt i egne rom i bygninger 
• Bebyggelsens plassering  
• Frisikt  
• Adkomst til bebyggelsen og internt vegnett med snuplasser, som også dokumenterer 

hvordan utrykningskjøretøy vil ha adkomst til de ulike byggene  
• Koter med eksisterende og prosjektert terreng  
• Parkeringsplasser og boder  
• Sykkelparkering  
• Lekeplasser/grøntarealer, inkludert en detaljert skisse for utforming og innhold på 

lekeplass  
• Gangsoner adskilt fra kjørearealer og ute- og oppholdsarealer  
• Vegetasjon  
• Hvordan gjeldende tilgjengelighetskrav er ivaretatt. 
• Utforming av uteområder med høydeangivelser, herunder terrengplanering, skjæringer og 

fyllinger med beskrivelse av dekke, eventuelle forstøtningsmurer, gjerder/skjermvegger 
og beplantning  

• Areal for lagring av snø  
• Prinsippløsninger for det enkelte delfelt, kvartal eller gruppering av bygninger som 

naturlig hører sammen, dersom det søkes om trinnvis utbygging av deler av slik 
kvartal/gruppe. Ved trinnvis utbygging må midlertidige tiltak på fremtidige byggeområder 
vises  

• Eventuell midlertidig opparbeidelse av utearealer ved oppbygging av delfelt  
• Redegjørelse for trafikksikkerhet under byggeperioden  



• Sittemuligheter  
• Løsning for overvannshåndtering og renovasjon  
• Belysning  
• Beskrivelse av hvordan hensyn til støy, støv og geoteknikk er ivaretatt  
• Støyskjerming 
• Tomteinndeling for hvert enkelt delfelt 
• Beskrivelse av hvordan kulturminnene innenfor planområdet blir ivaretatt 

I tillegg kan kommunen kreve at det innsendes prøver av materialbruk i fasader og farger i 
fasader, samt perspektivtegninger, fotodokumentasjon, sol-skyggediagram, profil som viser 
forholdet til nabobebyggelsen på begge sider og redegjørelse for estetisk utforming 

b) Dokumentasjon til søknad om rammetillatelse for barnehage  
Detaljplaner (situasjonsplan, utomhusplan o.l.)  

Ved søknad om tiltak skal det foreligge relevante detaljplaner i egnet målestokk med 
nødvendig beskrivelse. Detaljplanene skal være godkjente av kommunen før det gis 
igangsettingstillatelse.  

Detaljplanene skal vise:  
• Bebyggelsens plassering i terrenget (hus, garasje og uthus), gesims, mønehøyder, takform, 

takvinkel, møneretning.  
• Beskrivelse av materialbruk og farger på fasadene.  
• Avkjørsel fra veg, interne kjøreveger, frisiktlinjer og tilgang for nyttekjøretøy. Snuplass 

for bil på egen tomt.  
• Evt. varelevering  
• Parkeringsplasser for ansatte og for å hente/bringe og sykkelparkering.  
• Plass for snøopplag.  
• Opplegg for renovasjon og evt. strømforsyningsanlegg.  
• Evt. utvendig belysning, skilt og møblering på fellesarealer.  
• Eksisterende og ny vegetasjon og beplantning. Type, antall og høyder på trær skal angis.  
• Utforming av leke- og uteoppholdsarealer med planlagte lekestativer.  
• Terrengforhold som eksisterende koter, nye koter og nødvendige punkthøyder med 

skjæringer og fyllinger. Terrengsnitt med bebyggelse.  
• Håndtering av overvann med høybrekk og lavbrekk, høydeangivelser, sluk og sikker 

flomveg.  
• Utforming av uteområder med angivelse av arealenes materialbruk, murer, gjerder og 

støyskjermer.  
• VA-tilkobling til bygninger.  

§1.12 Plan for anleggsperioden  
Med rammesøknad skal det innleveres plan for plassering av riggområder, masseregnskap, 
midlertidige og permanente stabiliserende fyllinger, lagerplasser, eventuelle boligbrakker med 
atkomst og parkering, og kjøremønster for anleggstrafikk. Det skal redegjøres for eventuell 
midlertidig omlegging av offentlige veger, samt sikring av skoleveg. Bevaringsverdig 
vegetasjon. arter og terreng skal sikres mot skade i anleggsperioden. Det skal redegjøres for 
hvordan støy, vibrasjoner, luftforurensing, og forurensing av grunnen skal håndteres, med 
beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak. 



Istandsetting av berørt terreng skal dokumenteres i byggesaken ved utarbeidelse av 
landskapsplan som beskriver ferdig terreng, overflater og beplantning.  

§1.13 Naturmangfold  
Det skal tas særskilte hensyn til kartlagt dam innenfor planområdet i anleggsfasen for å unngå 
både unødvendig påvirkning og forurensning. Det skal gjøres tiltak for å begrense spredning 
av svartelistede arter i anleggsperioden. 

§1.14  Tilgjengelighet 
Gjeldende tilgjengelighetskrav skal følges. 

Regulerte felles leke - og oppholdsarealer skal etterstrebe god tilgjengelighet som sikrer like 
muligheter for bruk av mennesker i alle aldre, uavhengig av funksjonsnivå. Grad av 
tilgjengelighet tilpasses områdets topografi og bevaring av eksisterende terrengkarakter.  

Stigningsforhold til hovedatkomster skal være maks 1:15.  

Det skal være maks 100 m til postkassestativ fra inngangen til boligen den er ment å betjene. 
Unntak er der det ligger på veg inn til boligen. Renovasjon tilpasses i samråd med renovatør.  

Ny bebyggelse skal plasseres slik at det samtidig tilrettelegges for et oversiktlig, trafikksikkert 
og lett orienterbart gangvegnett, med korte avstander mellom parkeringsplasser og 
hovedinnganger. 

Utearealer til barnehage skal i størst mulig grad være brukbare og tilgjengelige for alle. Tiltak 
som gir god tilgjengelighet skal integreres i utformingen av inne - og uteområder på en slik 
måte at de naturlig benyttes av alle.  

Ved nyplanting av fellesarealer, skal det kun benyttes vekster med lite allergifremkallende 
pollenutslipp. 

§1.15 Jordvern  
Det skal utarbeides en matjordplan som skal godkjennes av kommunen. Planen skal ta 
utgangspunkt i Veiledning til matjordplan (2016) fra Vestfold Fylkeskommune, eller 
eventuelle senere tilkommet veileder. 

§1.16 Eksisterende stier, turveger og tråkk  
a) Eksisterende stier/turveger/tråkk innenfor planområdet skal beholdes. Stier/turveger/tråkk 

som ligger innenfor byggeområdet skal flyttes ut i grønnstrukturen. 
b) Alle søknader om tekniske anlegg skal vise eksisterende og nye stier/turstier/tråkk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



§2. BEBYGGELSE OG ANLEGG (pbl. §12.5, nr 1) 
 

§2.1. Fellesbestemmelser (bebyggelse og anlegg) 
 

2.1.1. Utnyttelse 
a) Grad av utnyttelse er angitt på plankartet.   
b) Type bebyggelse og høyder er angitt i tabellen under 

 

Felt 
 

 Type bebyggelse Tillatt høyde 

BFS Frittliggende 
småhusbebyggelse 
 

Eneboliger og 
horisontalt 
eller vertikalt delte 
tomannsboliger med 
tilhørende 
garasje/carport. 
Garasjer, carporter og 
uthus skal tilpasses 
bolighusets form, 
takvinkel og 
materialbruk. 
 

Maks gesimshøyde er 7m og maks 
mønehøyde 10m. Høyde fastsettes 
i forhold til planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen. 
 
Følgende unntak tillates: 
For rekkehus, kjedede eneboliger 
eller enebolig med flate tak tillates 
et påbygg på maks 50 % av 
boligens fotavtrykk med maks 
gesimshøyde 10 m. Høyde 
fastsettes i forhold til planert 
terrengs gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen. Det tillates etablering 
av takterrasse, med unntak av på 
påbygget.  

 

BKS Konsentrert 
småhusbebyggelse 

Småhus, 
sammenbygd 
i kjeder eller rekker, 4, 
6-og 8 mannsboliger 
 

BBB Blokkbebyggelse Bygning med flere enn 
8 boenhet  

Maks gesims- og mønehøyde er  
13,0 m målt fra ferdig planert 
terreng /lokk over 
parkeringskjeller.  
 
Trapp- og heishus tillates etablert 
over maks gesims- og mønehøyde 
med maks 3 m. Rekkverk for 
takterrasse tillates etablert over 
maks gesims- og mønehøyde.  
 

 

2.1.2. Byggegrenser  
a) Bebyggelsen skal plasseres innenfor de byggegrenser som er angitt på plankartet. 

Dersom ikke byggegrenser er angitt, sammenfaller byggegrenser med formålsgrenser. 
  

b) For internveier inne på delfeltene, samt for boliger med direkte atkomst fra o_SKV2, kan 
garasjer og carporter inkl. felles garasjeanlegg, plasseres utenfor byggegrense. Avstand 
må minimum være: 



 1m fra regulert vei, målt fra grøftekant, ved plassering parallelt med vei, og 6,0 m fra 
regulert vei, målt fra grøftekant, ved plassering vinkelrett på vei.  

 1 m fra tomtegrense. 
 

c)  Nødvendige støttemurer, skjæringer eller fyllinger tillates etablert utenfor byggegrenser. 
 

2.1.3. Tomtestørrelser 
a) Frittliggende eneboligbebyggelse skal ha minimum tomtestørrelse på 700 m2.  
b) Tomannsboliger skal ha minimum tomtestørrelse 1000 m2, regnet samlet for 2 boenheter.  

 
2.1.4. Uteoppholdsarealer 
a) Arealkrav til uteoppholdsarealer fremkommer av tabellen under.  

Typologi Arealkrav uteopphold på 
terreng 

Arealkrav private 
uteoppholdsarealer 
balkong/terrasse 

Eneboliger  Min. 200 m2  - 
Tomannsboliger  Min. 100 m2 per boenhet - 
Kjedet enebolig, 
rekkehus 

Min. 100 m2 pr boenhet - 

4- eller 8 
mannsboliger  

Min. 25 m2 pr boenhet, 
opparbeides samlet som 
felles  

Min 15 m2 pr 
boenhet 

Blokkbebyggelse  Min. 25 m2 pr boenhet, 
opparbeidet samlet som 
felles 

Min 10 m2 pr 
boenhet 

 

b) For etablering av sekundærleiligheter skal det i tillegg etableres 50 m2 privat 
uteoppholdsareal på terreng. 

 
c) Kvalitetskrav 

 
Krav til uteoppholdsareal (MUA) angitt for boligformål skal gjelde foran tillatt 
utnyttelsesgrad. 

Alle boenheter skal ha tilgang til egnet privat uteplass på balkong, terreng eller tak, som har 
god tilgang til sol. Dersom terrasse/balkong skal medregnes som uteoppholdsareal skal den ha 
minimumsdybde 1,5 meter. 

Uteoppholdsareal som tillates medregnet i krav til MUA skal ha følgende kvaliteter: 

 Skjermet mot forurensning, strålefare, trafikkfare og støy 
 Hensiktsmessig utforming og god/sikker tilgjengelighet fra   bolig 
 Gode solforhold og klimatisk skjermet 
 Maks 50 % av MUA kan være på tak 
 Felles uteareal på tak skal kunne nås med heis 
 Opparbeidet med god og varig kvalitet 

Arealer brattere enn 1:3 tas ikke med i beregning av uteoppholdsarealer, så lenge det ikke er 
egnet som akebakke. Arealer avsatt til akebakke teller 50 % i forhold til flatere areal. 



Uteoppholdsarealer skal ligge i nær tilknytning til tilhørende boenheter. Nødvendig areal til 
kjøreatkomst og biloppstilling skal ikke regnes med i uteoppholdsarealet.  

2.1.5.  Lekearealer 
Lekeplasser skal fortrinnsvis utformes i naturmaterialer, og være tilpasset bruk til alle årstider.  

a) Innenfor hvert felt skal det etableres minst 1 nærlekeplass. Nærlekeplassen skal ligge 
maks 50 meter fra boligene og være på minst 150 m2. Der det er direkte utsikt til 
lekeplassen tillates den etablert i 100 meter avstand til boligene. Nærlekeplasser skal 
utformes med variasjon i apparater, minimum en sandkasse, et lekeapparat tilpasset små 
barn og sitteplasser. Krav om nærlekeplass gjelder ikke for frittliggende 
småhusbebyggelse (BFS). 

 
b) Per 50 boenheter skal det etableres en kvartalslekeplass. Kvartalslekeplassen skal ligge 

maks 200 meter fra boligene, og være på minst 250 m2. Kvartalslekeplassene skal 
utformes slik at mest mulig av eksisterende terreng og vegetasjon blir bevart og brukt som 
kvalitet i lekearealet. Arealet skal minimum opparbeides med en benk, et bord, en 
gapahuk eller tilsvarende og minimum et større flerfunksjonelt lekeapparat.  

 
2.1.6.  Utforming 
a) Store reflekterende flater skal unngås slik at bebyggelsens fjernvirkning minimeres. 
b) Takflater i området skal ha en naturlig fargepalett som harmonerer i landskapet. 
c) Gode helhetsløsninger skal vektlegges, innenfor hvert utbyggingsfelt skal det være et 

tydelig og enhetlig estetisk uttrykk.  
 

2.1.7.  Boligkvalitet 
a) Det skal være et mangfold av boligtyper og boligstørrelser innenfor planområdet tilpasset 

ulike brukergrupper.  
b) Leiligheter i 1. etg skal ha direkte adgang til privat uteoppholdsareal på terreng/lokk over 

parkeringskjeller.  
 

2.1.8.  Sikkerhetsavstand fra høyspentliner 
Det skal være en sikkerhetssone på minimum 35 meter fra oppstillingsplass for brannbil/lift til 
høyspentlinjer. Dette gjelder felt BKS1/BBB og BKS2. 

 
 
 

§2.2. Feltbestemmelser, bebyggelse og anlegg 
 

2.2.1.  BBB- boligbebyggelse- blokkbebyggelse  
a) Balkonger skal brukes for å danne et variert fasadeutrykk 
b) Innenfor området skal det sikres nødvendig jorddybde for beplanting av busker på minst 

50% av arealet over parkeringskjeller.  
c) Parkeringssokkel som stikker over terreng skal ikke medregnes i høyde. 

Parkeringssokkel/fasade på parkeringskjeller skal forskjønnes med beplanting, og ha 
materialitet som innvirker positivt på omgivelsene utenfor. 

d) Rekkverk på takterrasser skal utformes i transparent materiale, og skal trekkes minimum 1 
meter tilbake fra fasadelivet.  

e) Parkeringsplasser tillates plassert utenfor byggegrenser. 



2.2.2.  BOP- Offentlig eller privat tjenesteyting 
a) Formålet nyttes til barnehage og offentlig eller privat tjenesteyting. Barnehagetomten skal 

være på minst 6 daa.  
b) Det skal etableres en allment tilgjengelig forbindelse mellom f_GN4 og f_GN1 gjennom 

felt BOP.  
 

2.2.3.  f_BNA1-2- område for offentlig nærmiljøanlegg 
a) Arealet skal opparbeides som et allment tilgjengelig park- og rekreasjonsareal.  
b) Anlegget skal være tilpasset barn i alle aldre, og skal opparbeides med minst 2 forskjellige 

typer ballbaner, eksempelvis fotball, strandvolleyball mv.  
c) Det tillates etablering av et bygg på inntil 50 m2 per felt BNA1- 2 som inkluderer 

støttefunksjoner for arealet, herunder utstyrsbod, samlingsplass under tak mv.  
d) Minimum 1/5 av arealet innenfor områdene skal opparbeides slik at terrenghelning egner 

seg for ballspill.  
 

2.2.4.  BKS2, BKS3 og BKS13  
a) Det skal tilrettelegges for gjennomkjøring for brann, redning- og renovasjonskjøretøy via 

Olbergvegen.  
b) Ca. 1,5 dekar av dyrket mark som går tapt skal beholdes som parsellhager eller park 

innenfor BKS13. 
c) Eiendommer tilhørende Olbergvegen sikres adkomst over BKS2 når dette feltet 

opparbeides. 
d) Det skal etableres en hekk mot Olbergvegen.  

 

 
§3.  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 

INFRASTRUKTUR (pbl § 12.5, nr 2) 
 

§3.1. o_SKV1-2- Kjørevei 
Feltene skal benyttes til formål kjørevei, og skal opparbeides i henhold til veinormalen.  

a) o_SKV1 skal opparbeides som samlevei. Det tillates ikke direkte atkomst til boenheter fra 
denne veien. 

b) o_SKV2 skal opparbeides som atkomstvei.  
 

§3.2. o_SF1-3 - Fortau  
Feltene skal opparbeides i henhold til veinormalen.  

§3.3. o_SGS1-3 – Gang- og sykkelvei 
a) Feltene skal opparbeides som gang- og sykkelstier i henhold til veinormalen 
b) o_SGS1 skal nyttes som beredskapsvei 
c) Feltene skal opparbeides slik at de kan brøytes og være kjørbare for sykkel hele året. 

 
§3.4. o_SVG - Annen veggrunn- grøntareal 
a) Fyllinger, skjæringer og murer skal opparbeides på en estetisk tiltalende måte. Skråninger 

og fyllinger tilsås med stedegne plantesorter, for å minimere fjernvirkningen av disse.  
 
 
 



§3.5. f_ST – Torg 
a) Feltet skal opparbeides som en allmenn tilgjengelig samlingsplass. Kjøreadkomst til torget 

og barnehagen skal utformes på en trafikksikker måte og skal legges i nordre del av torget 
iht. pil i plankartet. 

b) Feltet skal opparbeides fortrinnsvis med hardt dekke, og med innslag av 
beplantningsfelter. Det skal stedvis, og på minimum 10% av arealet, tilrettelegges for 
planting av trær. Feltet skal etableres med sitteplasser og skal tilrettelegges for aktiviteter 
som eksempelvis skating, sykling mv. 

c) Det er ikke tillatt med parkeringsplasser på torget. 
 

§3.6. o_SPA- Parkering/parkeringsplass 
Feltet skal disponeres som allmenn utfartsparkering. Innenfor feltet skal det opparbeides 
minimum 20 plasser. Det skal etableres 3 ladepunkter på parkeringsplassen.  

§3.7. o_SH- Holdeplass 
Feltet skal nyttes til holdeplass for buss.  

 

§4.  GRØNNSTRUKTUR (pbl §12.5, nr 3) 
 

§4.1. f_GN1-13 Naturområde-grønnstruktur 
c) Eksisterende vegetasjon i områdene skal tilstrebes bevart. Eksisterende stiforbindelser, 

tråkk og turveier bevares. Store hogstmodne trær som utgjør risiko for trevelt, samt 
krattvegetasjon kan ryddes. Flatehogst tillates ikke. 

d) Områdene er felles for hele planområdet. 
e) Innenfor område f_GN1-13 skal det etableres stiforbindelser/tråkk.  
f) Innenfor områdene tillates etablert nødvendige anlegg for håndtering av overvann.  
g) Det skal etableres ny skogsbilveg til skogseiendommene til gnr. /bnr 118/7 og 118/75 over 

f_GN_5 og/ eller f_GN6. 
h) Det skal etableres en sti gjennom f_GN12 

 
§4.2. f_GTD 
Innenfor feltene skal eksisterende stiforbindelser beholdes. 

 

§5.  HENSYNSSONER (pbl §12.6) 
 

§5.1. Frisiktlinjer 
Innenfor frisiktlinjer tillates ikke sikthindrende elementer som rager mer enn 50 cm over 
kjørebanen. Det kan tillates trær med stammediameter mindre enn 30 cm og stammehøyde 
mer enn 250 cm. 

§5.2. H_370 Faresone- høyspenningsanlegg 
Ingen bebyggelse tillates innenfor sonen. Det må ikke gjøres inngripen i terrenget som 
medfølger oppfylling av terrenget som gir redusert høyde opp til høyspenningsanlegg. 

 



§5.3. H_570_1-5 Bevaring av kulturmiljø 
a) Innenfor sonene tillates ingen terrenginngrep.  
b) Innenfor H_570_2 skal eksisterende dam tilliggende til kulturminnet bevares og gjerdes 

inn. Inngjerdingen må være estetisk og ikke forringe naturverdiene. 
c) Ved hvert område med kulturminner, skal det settes opp skilt som informerer om 

kulturminnene innenfor gjeldende område. 
d) Kulturminner innenfor hensynssonene skal søkes benyttet som en integrert del landskapet 

og benyttes som positive landskapselementer i området. Eksisterende grensegjerder kan 
eksempelvis benyttes som markering av tomtegrense eller avgrensing av arealer.  

 
§5.4. #1-14, Bestemmelsessoner for etablering av kvartalsplasser 
a) Innenfor #1-14 skal det etableres kvartalslekeplasser i tråd med 2.1.5(lekeplasser) 
b) Kvartalslekeplassene skal være felles for følgende felter: 

#1- BBB 
#2- BBB og BKS4 
#3- BKS1/BBB og BKS2 
#4- BKS2 og BKS3 
#5- BKS3 og BKS9 
#6- BKS4, BKS5 og BKS8 
#7- BKS6, BKS7 og BKS8 
#8- BKS10 og BKS14 
#9- BKS10 og BKS17 
#10- BKS17, BKS15, BKS16 og BFS2 
#11- BFS5 og BFS6 
#12- BFS3 og BFS4  
#13- BKS11 og BKS12 
#14- BKS13 

 

 


