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Planbestemmelser til kommunedelplan for Sundvollen 
1. gangsbehandling i plan- og miljøstyret i møte 14.11.2016 
Utlagt til offentlig ettersyn i tiden              16.12.2016 
Sluttbehandling i plan- og miljøstyret  ##.##.2016 
Vedtatt i kommunestyret   ##.##.2016 
 
 
Hjemmel for bestemmelser er plan - og bygningsloven av 27.  juni 2008 nr. 71 (pbl) 
kapittel 11, jfr. § 11-5. Kommuneplanens arealdel. Bestemmelsene er sammen med 
plankartet, et juridisk bindende dokument. I forhold til plankartet utfyller og utdyper 
bestemmelsene den fastsatte arealbruken. Kommunedelplanbestemmelsene er 
utfyllende i forhold til bestemmelsene i kommuneplanen, til plan- og bygningsloven og 
andre gjeldende lovverk, retningslinjer mv. som forvaltes av offentlige myndigheter.  
 
Rettsvirkninger av kommunedelplanen følger av pbl § 11-6
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1. INTENSJON OG HENSIKT MED PLANEN (PBL §11-6) 
Planens hensikt er å tilrettelegge for en bærekraftig og miljøvennlig utvikling i Sundvollen, 
med fremtidsrettet bolig- og stedsutvikling, og bomiljøer med høy kvalitet. Planen skal 
bidra til at stedet øker sin attraktivitet og styrker sitt omdømme.  

1.1 Planavgrensning 
Avgrensningen av planen er vist på kart datert 23.11.2015 . 
 

2. PLANKRAV (PBL  §11-6 NR. 1) 
I følgende områder er det krav om detaljregulering.  
Boligområdene B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B14, B15, B16, B17 
og B18. 
• Sentrumsområde BS1, BS2 
• Område med kombinert bebyggelse og anlegg BKB1og BKB2  
• Område med offentlig formål BOP1, innenfor den delen av BOP2 som ikke omfattes 

av reguleringsplan for SOS, #VU og BOP5.  
• Område for statlig plan ved Sundvollen (H810-1) og Rørvik/Elstangen (H810-2) 
• Område for næringsvirksomhet BN2, BN4, BN5 og BN6  
 
Det kreves felles regulering for: B5, B6 og BOP1samt grøntdrag i sørvest. 
    B1, B15 og del av B3 mellom gangvei og B15  
    B3 og BKB1. 
    B10, B11 og B12. 
    Del av grøntdrag mellom BS1 og BS2 skal reguleres 
    sammen med det området som regulering først av BS1 
     og BS2.  
    Del av grøntdrag GTD1 langs BS1 skal reguleres 
     sammen med BS1. 

2.1 Støy (Pbl § 11-9 nr. 8) 
Det vises til retningslinje T-1442/12 og de grenseverdier for støy som er satt der. Det 
stilles krav om reguleringsplan ved all bygging av nye infrastrukturprosjekter, boliger, 
fritidsboliger, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager innenfor gul og rød støysone samt 
krav om ny reguleringsplan dersom eksisterende plan ikke ivaretar støyhensyn i henhold 
til retningslinje T-1442/12.  
I område for felles planlegging, jfr. pkt.8.1 kan det avvikes fra retningslinjene i T-1442/12 
pga. ønske om tett utnyttelse i tilknytting til et stoppested for Ringeriksbanen.  
 
 

3. FELLESBESTEMMELSER (PBL  §11-9 NR. 4) 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 
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3.1 Forholdet mellom kommuneplanen og eldre reguleringsplaner 
Reguleringsplaner vedtatt før kommunedelplanens arealdel gjelder så langt de ikke er i 
strid med denne planen, dersom ikke annet er sagt i kommunedelplanen. 
Reguleringsplaner som fortsatt er gjeldende er angitt i kap.8.5.1. For øvrige 
reguleringsplaner  innenfor planområdet endres gjeldende utnyttelsesgrader og erstattes 
med %BYA=30%, jfr.pkt.8.5.2.  
 

3.2 Rekkefølgebestemmelser (Plan- og bygningslovens §11-9 nr.4 kap.18 og 27) 

3.2.1 Vilkår for gjennomføring 

Før utbygging finner sted skal tekniske anlegg være etablert i samsvar med planer 
godkjent av kommunen, herunder vann, overvann- spillvannsledninger, offentlige og 
felles veier, gang/sykkelveier, belysningsanlegg og skilting. Alle ledningsanlegg skal ligge 
i bakken, herunder kabler for strøm, telefon og fjernsyn. Langs alle offentlige og felles 
veier kreves godkjente belysningsanlegg. Overvann skal så langt det praktisk er mulig 
håndteres lokalt, og innenfor hver enkelt planavgrensning. 
 
For områdene B16 og B17, stilles krav til at det i forbindelse med detaljregulering, gjøres 
tilfredstillende geotekniske/hydrologiske undersøkelser og en risikovurdering av rasfare 
og vannproblematikk.   
 
Det stilles særlige krav til landskapsmessige vurderinger og en plan for ivaretagelse av 
sammenhengende grønnstrukturer i området.   
 

3.2.2 Tilknytningsplikt (Pbl. § 11-9 nr.3) 

All ny bebyggelse har krav om tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett.   

3.2.3 Sosial infrastruktur 

Før utbygging tillates, skal tilstrekkelig skolekapasitet og barnehagekapasitet være sikret.  

3.2.4 Utbyggingsrekkefølge (Pbl. § 11-9 nr.4) 

Mindre boligområder kan bebygges uavhengig av andre områder. Dette gjelder B5, B8 og 
B9.  
 
Område B10, B11, B12 og B14 tillates bygd ut når ny atkomst via Trøgsleveien er 
opparbeidet til minimum anleggsstandard. All anleggstrafikk til og fra disse områdene skal 
gå via Trøgsleveien.    
 
Øvrige boligområder tillates utbygd i følgende rekkefølge: 
 1: B6, B1, B15  
 2: B2, B3, B4 og BKB1 etter at ny E16 er bygd 
 3: B16, B17 i siste del av perioden og når andre felt er ferdig oppfylt 
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Før utbygging av BN5 og BN6 tillates skal gang og sykkelvei fra arbeidssenteret til 
Sundvollen Næringspark være regulert og tatt i bruk. 
 
Område for kombinert bebyggelse og anlegg BKB2 kan bygges ut uavhengig av andre 
områder.  
 

3.3 Utbyggingsavtale (Pbl. § 11-2 nr. 2) 
I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan kan kommunen kreve utbyggingsavtale 
med utbygger. 
 

3.4 Andre krav til byggeområder 

3.4.1 Krav til lekeplasser (Pbl. § 11-9 nr. 5) 

 

1.  Generelle krav 
I reguleringsplaner for 5 boliger eller flere skal det avsettes areal til lekeplass.  
Rekkefølgebestemmelser skal sikre at lekeplasser opparbeides før det gis midlertidig 
brukstillatelse eller ferdigattest.  Dersom alle tiltak ikke kan ferdigstilles innen dette 
tidspunktet, skal det stilles økonomisk garanti for framtidig opparbeidelse. 
Plan for lekeplass skal være godkjent av kommunen før lekeplassen opparbeides.  
Lekeplassen skal være godkjent i hht. gjeldende regelverk og Norsk Standard. 
Lekeplasser skal tilfredsstille følgende minimumskrav: 
a) Lekeplassene skal plasseres lett tilgjengelige, og med trafikksikker adkomst fra 

boligene. 
b) Det skal være sollys på 50 % av arealet klokka 15.00 ved jevndøgn. 
c) Arealet skal ikke være brattere enn 1:5, unntatt arealer avsatt til akebakke. 
d) Nærlekeplass og strøkslekeplass skal ha variert terrengform og underlag (gras, 

 sand, grus, asfalt osv.).  Alle lekeplassene skal møbleres for variert lek, samvær 
mellom barn og voksne, og gi muligheter for fellesarrangementer. 

e) Lekeplasser skal tilrettelegges for orienterings- og bevegelseshemmede på del av  
  området. 
f) Støyforholdene på området skal ikke overstige Lden = 55 dBA. 
 
2.  Sandlekeplass 
Sandlekeplasser opparbeides for barn  2 – 6 år, og tilrettelegges for lek med sand og 
andre elementer, løping, sykling osv.  Plassen skal også være møteplass for voksne.  
Følgende minimumskrav skal oppfylles: 
a) Størrelsen skal være minimum 200 m2.  Minsteareal for sandlekeplass er 40 m2  
  pr. bolig. 
b) For boliger med flere boenheter og tett småhusbebyggelse skal avstanden være  
  maks 50 m.  I eneboligområder maks 80 m. 
c) Sandlekeplass skal minimum ha sandkasse, benk og noe fast dekke og gras. 
 
3.  Nærlekeplass (kvartalslekeplass) 
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Ved oppføring av flere enn 20 boenheter skal det i tillegg til sandlekeplass opparbeides 
nærlekeplass for barn 5-13 år.  Det skal tilrettelegges for varierte aktiviteter som f.eks. 
ballek, aking, sykling og paradis, og fungere som møteplass. 
a) Størrelsen skal være minst 1500 m2. 
b) Avstand til nærlekeplass skal være maks 150 m. 
c) Det skal opparbeides en flerbruksflate på minst 20 x 30 m med gras, grus og/ eller 
  asfalt.   
 
 
4.  Strøkslekeplass 
Ved oppføring av flere enn 150 boenheter skal det i tillegg til sandlekeplass og 
nærlekeplass opparbeides strøkslekeplass for barn fra 10 år og oppover.  Det skal legges 
til rette for variert aktivitet, f.eks. fri lek, ballspill, sykling, byggelek, aking, ski, skøyter og 
skateboard.  Det skal være steder for både fysisk og stillesittende aktiviteter.  
Lekeplassen skal være møteplass for større barn og ungdom.  Følgende minimumskrav 
skal være oppfylt: 
a) Størrelsen skal være minst 3000 m2. 
b) Avstand mellom bolig og strøkslekeplass skal være maks 500 m. 
c) Minimum 50% av arealet skal bestå av en jevn hard flate egnet for ballspill. 
 

3.4.2 Avfallsløsninger 
 
I reguleringsplaner for mer enn 10 boenheter skal det vurderes 
renovasjonsløsninger med nedgravde eller delvis nedgravde avfallsløsninger. 

3.4.3 Energiløsninger (Pbl. § 11-9 nr. 3) 

Fornybare energikilder skal prioriteres ved utbygging.  

I reguleringsplaner for større utbygginger skal det i planbeskrivelsen redegjøres for 
prosjektets totale energiforbruk og for planer for miljøoppfølging av anleggsvirksomheten. 
Med større utbygginger menes boligprosjekt med mer enn 20 boenheter og andre typer 
bygg på mer enn 1000 m² oppvarmet BRA. Bygning med over 1000 m2 oppvarmet BRA 
skal i hovedsak basere seg på fornybare energikilder. 

 

4. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL  §11-9 NR. 5, 6 og 7) 

4.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg  

4.1.1 Generelle krav i byggeområder (Pbl. § 11-9 nr. 7) 

Ved planlegging, arbeid og tiltak i byggeområder skal det legges vekt på at områdene 
skal utformes slik at de underordner seg landskapet og bygninger og ligger godt plassert i 
forhold til terrenget. Viktige naturtyper eller naturområder, kulturminner, stier, skiløyper 
eller andre viktige forbindelser skal bevares gjennom detaljregulering.  
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4.1.2 Estetiske kvaliteter (Pbl. § 11-9 nr. 6) 

Ethvert tiltak skal utformes med stor vekt på visuelle kvaliteter og god estetisk utforming 
og plassering av tiltaket. 

4.1.3 Kulturminner (Pbl. § 11-9 nr. 7) 

Dersom det i forbindelse med anleggstiltak eller annen virksomhet i planområdet 
framkommer automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet straks stanses i den grad det 
berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Kulturvernmyndighetene i 
Buskerud fylkeskommune varsles. Jfr. Kulturminnelovens § 8.  

4.1.4 Universell utforming (Pbl. § 11-9 nr. 5) 

I reguleringsplaner skal det redegjøres for universell utforming og hvordan tilgjengelighet 
for alle brukere, herunder bevegelseshemmede, orienteringshemmede og miljøhemmede 
er ivaretatt. 

4.1.5 Forbud mot tiltak 

I områder som kommunedelplanen viser som fremtidige byggeområder skal det ikke 
gjøres inngrep som hogst, graving eller annet inngrep i terrenget, dersom kommunen ikke 
på forhånd har gitt tillatelse til dette. 
 

4.2 Boligbebyggelse (Pbl. § 11-9 nr. 5 og 6) 

4.2.1 Gennerelle krav 

Krav om underetasje 
I skrått terreng skal frittliggende småhusbebyggelse ha underetasje. Med skrått terreng 
menes her at terrenget faller mer enn 1,5 m i huskroppens utstrekning. 

Parkering 
I områder med blokkbebyggelser skal parkering fortrinnsvis skje under bakken eller i 
kjeller. 

4.2.2 Byggehøyder og grad av utnytting (Pbl. § 11-9 nr. 5) 

Innenfor området B1, B3, B4, B11 og B15 tillattes flermannsboliger samt rekkehus.  
 
Innenfor området B5, B6, B7 og BKB1 tillattes flermannsboliger eller lavblokker. 
 
Innenfor område B2 tillates terrassert bebyggelse. 
 
Innenfor område B9 tillates lavblokker, terrassertbebyggelse. 
 
Innenfor området B8 og B10 tillates ene- og tomannsboliger. 
 
Innenfor området og B12 tillattes rekkehus,  flermannsboliger, terrassertbebyggelse og  
lavblokker.  
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Innenfor området B14 tillates eneboliger og terrasert bebyggelse. 
 
Innenfor område B16 og B17 tillates terrassert bebyggelse. 
 
Innenfor område B13 tillates eneboliger. 
 
Der gjeldende planer videreføres som angitt i § 8.5.2 endres bestemmelser om u-grad, og 
erstattes med %BYA = 30%. I %BYA =30% inngår 3 biloppstilingsplasser pr. bolig. 
Bileilighet på inntil 70 m2 BRA kan tillates i eneboliger. Ved bileilighet kreves en ekstra 
biloppstillingsplass.  
 
Innenfor områdene B3, B4 eller B15 tillates etablert privat/offentlig barnehage. 

4.2.3 Krav til uteoppholdsareal  (Pbl. § 11-9 nr. 5) 

Uteoppholdsareal skal være egnet til uteopphold og ha god kvalitet, og dekkes på tomta 
der bygningen ligger. Areal brattere enn 1:8 medregnes ikke. Fellesarealer skal være 
opparbeidet eller sikret før det gis tillatelse til bygging eller fradeling. 
 
Innenfor avsatte boligområder skal det settes av minimum 200 m2 for enebolig og 300 m2 
for en tomannsbolig på egen boligtomt. Deretter 100 m2 per boenhet. Innenfor 
sentrumsområdet skal det settes av minimum 50 m2 per boenhet. Terrasser og 
takterrasser som ikke er overbygget kan medregnes i uteoppholdsarealet. For 
blokkbebyggelse skal minimum 80 % av uteoppholdsarealene skal være fellesareal og 
ligge på bakken.  Opparbeidete fellesarealer skal være tilgjengelige for alle. 
 
 

4.3 Sentrumsformål (Plb. § 11-9 nr. 5) 
I sentrumsområdene tillates blandet bruksformål med hotell, bolig, forretning, 
tjenesteyting, barnehage, grøntareal og bevertning på gateplan. Estetikk, miljø og 
bærekraft skal vektlegges i utformingen, og fasader ut mot offentlige gater og plasser skal 
utformes slik at de henvender seg til publikum og gir liv i gata.  
 
I områder avsatt til sentrumsformål tillates bygg på inntil 20 m. 
 
Holdeplass for kollektiv kan etableres innenfor sentrumsformålene. 
 
Det skal sikres god og funksjonell adkomst til buss for gående og syklende. Det skal 
etableres gang- og sykkelvei innenfor sentrumsformålet. 
 
Innenfor sentrumsformålet tillates parkering fortrinnsvis i kjeller. Arealer til flateparkering 
skal etableres på en måte som ikke hindrer gode interne sammenhenger eller fortrenger 
ønsket sentrumsutvikling på verdifulle arealer mot gatene. Arealene skal gis en urban og 
grønn karakter. Flateparkering bør utformes slik at arealene også kan brukes til andre 
funksjoner ved arrangementer eller lignende. 
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I sentrumsområdet skal detaljert plassering av bebyggelse, gater, offentlige plasser, 
grøntarealer og lekeplasser bestemmes i forbindelse med en detaljregulering.  

I sentrumsområdet tillates ikke etablert kjøpesenter. 

4.4 Næringsbebyggelse (Pbl. § 11-9 nr. 5) 
Innenfor næringsområdene BN5 og BN6 kan eiendommene benyttes til lett industri- og 
lagervirksomhet i tillegg til kontor. 
 
Arealbruken innnefor områdene BN2, BN3 og BN4 skal avklares gjennom felles 
planlegging,  jf. pkt 8.1 

4.5 Kombinert bebyggelse og anlegg (Pbl. § 11-9 nr. 5) 
Innenfor området BKB1 tillates bolig og næring. Det tillates oppført rekkehus, tomanns- 
eller flermannsboliger. 
 
Innenfor området BKB2 tillates gartneri og idrett. 
 

4.6 Offentlig formål (Pbl. § 11-9 nr. 5) 
Innenfor område BOP1 tillates offentlig bebyggelse.  
Innenfor område BOP5 tillates bygging av vannbasseng med adkomstveg. 
 

5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL  §11-7 
NR. 2) 

5.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) (Pbl. § 11-9 nr. 3) 
S1 og S2 skal opparbeides som miljøgate. Med miljøgate menes en veg der 
gjennomkjøring er tillatt, men hvor vegen er bygget om slik at den innbyr til lav fart, høy 
oppmerksomhet, hensyntaken til lokaltrafikk og har en miljøprofil. Det skal være en 
balanse mellom fart og fartsdumper. Ombygging kan ikke skje før ny E16 er åpnet for 
trafikk. Utforming må ses i sammenheng med etablering av et nytt stoppested for 
Ringeriksbanen. Dimensjonering må vurderes i forhold til fremtidig ÅDT basert på 
beregninger i plan. 
 
S1 og S2 skal kunne benyttes som omkjøringsveg for ny E16.  

5.2 Parkering (Plb. §11-9 nr.5) 
Området SPA1 ved Sundvollstranda tillates benyttet som parkeringsplass for 
arbeidssenteret og friområdet.  
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6. GRØNNSTRUKTUR (PBL  §11-7 NR. 3) 

6.1 Friområder 
Friområdene skal være offentlig tilgjengelige.  
 

6.2 Turvegtraseer og turdrag 
Viktige turvegtraseer skal videreføres gjennom detaljregulering, slik at det sikres 
gangforbindelser mellom boligområder, friluftsområder og Tyrifjorden. Viktige turstier og 
skiløyper skal ikke brytes opp og avskjæres med nye utbyggingsområder. Dersom sti- 
eller løypetrase må legges om, må ikke det medføre en forverring av traseen. Etablering 
av nye og opprustning av eksisterende stier og løyper skal skje i nært samarbeid med 
grunneierne. Det vises for øvrig til eget temakart for stier og løyper. 
 

7. LANDBRUKS-, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL (PBL §11-7 NR. 5) 

7.1 Spredt boligbygging  
Spredt boligbygging i LNF-områdene er ikke tillatt. 

7.2 Fritidsbebyggelse  
Innen planområdet er oppføring av ny fritidsbebyggelse ikke tillatt. 
Veibygging knyttet til fritidsboliger er ikke tillatt. 

7.3 Begrensninger i av 100-metersbeltet til vassdrag (Pbl. § 11-11 nr. 5) 
Inntil 100 meter langs innsjø og vann er det forbudt å sette i verk nye bygge- og 
anleggstiltak uten at dette inngår i reguleringsplan. Terrengarbeider er ikke tillatt i dette 
området. 
 
Byggeforbudet i 100-metersbeltet til vassdrag gjelder også masseuttak til landbruk. 
 

7.4 Tillatt bygge- og anleggstiltak i LNF-områder 
I landbruks-, natur- og friluftsområdene er det tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak 
som er en del av nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag. 
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8. HENSYNSSONER (PBL  §11-8) 

8.1 Krav om felles reguleringsplan 
Hensynssone H810_1 
Det skal utarbeides en felles reguleringsplan for arealer innenfor hensynssone H810-1. 
Planen skal avklare arealbruken innenfor hensynssonen i forbindelse med etablering av 
et stoppested for Ringeriksbanen. Planarbeidet må utrede sammenheng med øvrige 
sentrumsområder på Sundvollen, og bidra til god stedsutvikling. Reguleringsplanen skal 
utrede fremtidig trafikkvekst, tilrettelegge for samordnet areal- og transportutvikling med 
tett utbygging rundt stoppestedet. Det skal være fokus på gang- og sykkelløsninger til og 
fra stoppestedet, både gjennom egne traseer og parkeringsfasiliteter for sykkel. Parkering 
for bil skal fortrinnsvis skje under bakken/parkeringshus. Planarbeidet skal ha fokus på å 
ivareta grøntsoner til og langs fjorden og tilgjengelighet til disse, båthavn, bekkens 

 
RETNINGSLINJE FOR LNF-OMRÅDENE  
 
Bolig og fritidsbebyggelse: 
 
Kommunen skal føre en restriktiv praksis med å gi bruksendring fra hytte til bolig. 
Dersom dispensasjon skal gis skal dispensasjonssaken behandles etter følgende 
kriterier:  

1. Vann og avløpsforhold. 
2. Hvordan fritidseiendommen er plassert i forhold til annen bebyggelse, og hvilken 

bruk disse har. 
3. Plassering i forhold til annen infrastruktur. 
4. Atkomst til eiendommen, herunder veistandard, trafikksikkerhet, gang-og 

sykkelveiforbindelse etc.  
 
Maksimal størrelse på fritidsboliger: 

1. For eksisterende fritidsbebyggelse kan det gis dispensasjon til utvidelse slik at 
samlet bebygd areal (areal av alle bygninger på eiendommen) ikke overstiger 
90m2. 

2.  Høyden på fritidsboliger kan tillates inntil en totalhøyde på 7m målt fra 
gjennomsnittlig  planert terreng. 

 
Landbruksbebyggelse:  

1. Nye kårboliger skal plasseres på arealer som vurderes å være egnet uten at det 
skaper for stor konflikt med eksisterende kulturmiljø. Tomt til slik bebyggelse kan 
ikke deles fra. Ny kårbolig skal i størst mulig grad ikke bryte med eksisterende 
bygningsmiljø. (Det vises til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer). 

2. I forbindelse med oppføring av nye bygninger eller restaurering av gamle, skal det 
tilpasses eksisterende bygnings- og kulturmiljø. 
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funksjon som gyteområde og vannspeil, samt ivareta landskapsbildet. Planarbeidet må 
dokumentere at hensyn til barn og unge ivaretas. 
 

Hensynssone  H810_2 
Arealbruken innenfor H810-2 skal avklares gjennom reguleringsplan for E16. 
Planarbeidet skal avklare arealbruken innenfor hensynssonen i forbindelse med 
framføring av ny 4-felts E16 og utarbeidelse av kryssløsninger. Det skal være fokus på 
ivaretagelse av strandsonen, landskapsbildet og nærliggende bebyggelse. Det må ha 
særlig fokus på støy. Planarbeidet må dokumentere at hensyn til barn og unge ivaretas. 

8.2 Bevaring kulturmiljø 
Innenfor område regulert til bevaring av kulturmiljø, H570_1 og H570_2, må det ikke 
iverksettes tiltak som reduserer verneverdien til kulturmiljøet.  

8.3 Hensynssone fareområde flom  
Innenfor fareområdet vist på plankartet er det fare for oversvømmelse/flom. Det er derfor 
ikke tillatt å oppføre bygninger eller konstruksjoner i området uten av disse er beregnet på 
slike belastninger. Sonen er beregnet ut i fra 200 års flomhøyde med kotehøyde 65,6m. 
 
All ny bebyggelse skal bygges for å tåle belastningen fra 200-års-flom. Anlegg og 
konstruksjoner som plasseres i flomsonen skal enten konstrueres og bygges for å tåle 
vannbelastningen eller de skal kunne fjernes ved varsling av flom.  

8.4 Hensynssone for friluftsliv og bevaring kulturmiljø/naturmiljø 

Det skal tas hensyn til særskilte kvaliteter knyttet til friluftsliv, kulturmiljø og naturmiljø 
innenfor hensynssonen, jfr nærmere omtale av området i planbeskrivelsen. 

8.5 Sone for videreføring av reguleringsplan 

8.5.1 Videreføring 

Følgende regulerings- og bebyggelsesplaner med bestemmelser skal fortsatt gjelde: 
 
Reguleringsplan for Elstangen hotell, PLANID_198801 med reguleringsbestemmelser, 
vedtatt 19.12.1988. 
 
Reguleringsplan for Elstangen, PLANID_ 200203  med reguleringsbestemmelser, vedtatt 
09.09.2002. 
 
Reguleringsplan for Elstangen felt Bb og Bf4, PLANID_201305 med 
reguleringsbestemmelser, vedtatt 26.01.2015. 
 
Reguleringsplan for Elstangen Bk1 og Bk2, PLANID_ 201205 med 
reguleringsbestemmelser, vedtatt 03.09.2012. 
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Reguleringsplan for G/s-veg Elstangen-Rørvik, PLANID_ 200909 med 
reguleringsbestemmelser, vedtatt 14.12.2009. 
 
Reguleringsplan for Sundvollen skole, PLANID_ 200502 med reguleringsbestemmelser, 
vedtatt 28.02.2005. 
 
Reguleringsplan for Grøndokka, PLANID_ 197901 med reguleringsbestemmelser, vedtatt 
25.10.1979. 
 
Reguleringsplan for Midtre Sundvollen, PLANID_ 198501 med reguleringsbestemmelser, 
vedtatt 29.04.1985. 
 
Reguleringsplan for Gutteberget, PLANID_ 198902 med reguleringsbestemmelser, 
vedtatt 14.03.1989. 
 
Reguleringsplan for Baskerudberget, PLANID_ 200406 med reguleringsbestemmelser, 
vedtatt 11.10.2004. 
 
Reguleringsplan for M Sundvollen/Baskerud, PLANID_ 199902 med 
reguleringsbestemmelser, vedtatt 14.06.1999. 
 
Reguleringsplan for Mølleberget, PLANID_ 198901 med reguleringsbestemmelser, 
vedtatt 14.03.1989. 
 
Bebyggelsesplan for Steinsby, PLANID_ 200201 med reguleringsbestemmelser, vedtatt 
19.03.2002. 
 
Reguleringsplan for Grøndokkveien boligfelt, PLANID_198502 med 
reguleringsbestemmelser, vedtatt 12.09.1985. 
 
Reguleringsplan for Trøgsle, PLANID_199701 med reguleringsbestemmelser, vedtatt 
27.01.1997. 
 
Reguleringsplan for Trøgsle nord, PLANID_200303 med reguleringsbestemmelser, 
vedtatt 10.03.2003. 
 
Reguleringsplan for Sundvollen sentrum, PLANID_198301 med 
reguleringsbestemmelser, vedtatt 09.05.1983. 
 
Reguleringsplan for Elstangen barnehage  PLANID_201403 med 
reguleringsbestemmelser, vedtatt 3.11.2014. 
 
Reguleringsplan for Elstangen Bk4, PLANID_201101 med reguleringsbestemmelser, 
vedtatt 10.10.2011. 
 
Reguleringsplan for E16 Tyriheim, PLANID_200606 med reguleringsbestemmelser, 
vedtatt 19.10.2006. 
 
Reguleringsplan for Gang sykkelvei Rørvik-Sundvollen oppvekstsenter, PLANID_201106 
med reguleringsbestemmelser, vedtatt 2.09.2013. 



  

 
 
 

12 
 

 
Reguleringsplan for Sundøya, PLANID_200603 med reguleringsbestemmelser, vedtatt 
3.04.2006. 
 
Reguleringsplan for Mølleberget, PLANID_ 201202 med reguleringsbestemmelser, 
vedtatt 10.08.2012. 
 
Reguleringsplan for Del av Sundvollen sentrum, PLANID_200703 med 
reguleringsbestemmelser, vedtatt 25.06.2007. 
 
Reguleringsplan for Sundvollstranda, PLANID_200903 med reguleringsbestemmelser, 
vedtatt 16.03.2009. 
 
Reguleringsplan for Utsikten, PLANID_200101 med reguleringsbestemmelser, vedtatt 
23.04.2001. 
 
Reguleringsplan for Øvrejordet vestre, PLANID_198903 med reguleringsbestemmelser, 
vedtatt 30.10.1989. 
 
 

8.5.2 Endring av bestemmeler i eldre reguleringsplaner  

Følgende planer skal fortsatt gjelde, men med endring av utnyttelsesgraden, jf. pkt 4.2.2: 
 
Reguleringsplan for Mølleberget, PLANID_198901 med reguleringsbestemmelser, vedtatt               
14.03.1989. 

Reguleringsplan for Sundvollen sentrum, PLANID_198301 med 
reguleringsbestemmelser, vedtatt 09.05.1983. 

Reguleringsplan for Midtre Sundvollen, PLANID_198501 med reguleringsbestemmelser, 
vedtatt 29.04.1985. 

Reguleringsplan for Gutteberget, PLANID_198902 med reguleringsbestemmelser, vedtatt 
14.03.1989. 

Reguleringsplan for Grøndokka, PLANID_197901 med reguleringsbestemmelser, vedtatt 
25.10.1979. 

Reguleringsplan for Grøndokkveien boligfelt, PLANID_198502 med 
reguleringsbestemmelser, vedtatt 9.12.1985. 
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