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Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12-5: 

 
1. Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 pkt. 1) 

• Område for blokkbebyggelse (1113) (BBB1 og BBB2) 

• Område for frittliggende småhusbebyggelse (1113) (BFS) 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 pkt. 2) 

• Kjøreveg, offentlig (2011) (o_SKV1) 

• Kjøreveg, felles (2011) (f_SKV2,3) 

• Fortau, offentlig (2012) (o_SF) 

• Annen veggrunn-grøntareal, offentlig (2019) (o_SVG1,2,3,4,5) 

Formålsbestemmelser 

§1 FELLESBESTEMMELSER 
§1.1 Dokumentasjonskrav ved søknad om rammetillatelse 

Med rammesøknader skal følge:  

• Fasadetegninger som viser byggehøyder, inndeling av fasader, materialbruk, farger, 
detaljering mm.  

• Utomhusplan i målestokk 1:500, som for alle fellesarealer og ubebygde deler av felter skal 
vise:  
- Utforming og bruk av uteoppholdsarealer  
- Nytt og eksisterende terreng 
- Ny vegetasjon og, hvis aktuelt, eksisterende vegetasjon/ markdekke som skal bevares  
- Løsning for håndtering av overvann og flomveier  
- Plassering av eventuelle kommunaltekniske anlegg som sluk, kummer og ledninger  
- Renovasjonsløsning  
- Utforming av lekearealer og bruk til alle årstider  
- Parkering for sykkel  
- Parkering for bil; biloppstillingsplasser inkludert plassering og utforming av HC-parkering og 
organisering av dette  
- Areal for av- og pålessing, varelevering, renovasjon og utrykningskjøretøy  
- Plassering av terrengforstøtninger, murer, trapper etc.  
- Stigningsforhold, terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde  
- Materialbruk  



 
§1.2 Parkering 

Parkering dekkes innenfor hvert byggeområde/tomt som fellesanlegg eller separat for hver bolig. 
 
§1.3 Veg- og ledningsanlegg 

Veg- og ledningsanlegg skal opparbeides i henhold til retningslinjer for godkjenning av 
kommunaltekniske anlegg. Terrenginngrep skal dokumenteres og kommunen kan kreve at det gjøres 
avbøtende tiltak for å redusere inngrepene. Alle kabler som føres inn i området skal føres fram som 
jordkabler. 
 
§1.4 Overflatevann 

Overflatevann skal som hovedregel føres til terreng og til eksisterende bekkedrag i området. 
 
§1.5 Kulturminner (pbl. § 12-7 punkt 6, samt kulturminneloven §8, 2.ledd) 

Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av 
helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og/eller brent stein, slagg etter 
jernfremstilling etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles, jf. lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, (kulturminneloven) § 8. 
 

§1.6 Støy 

Nye bygninger til støyfølsomt bruksformål kan lokaliseres i områder med støynivå utenfor fasade 
opptil støygrensen for trafikkstøy på Lden = 55 dB. Støynivå på areal som medregnes i minste 
uteoppholdsareal (MUA), og utenfor vindu i rom med støyfølsom bruk skal ikke overstige denne 
grensen.  
 
Alle boenheter skal ha en stille side. Minimum 50 % av antall rom i hver boenhet til støyfølsomt 
bruksformål, derav minimum ett soverom, skal ha vindu mot stille side.  

 
Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål kun har vinduer mot støyutsatt 
side, må ha balansert mekanisk ventilasjon.  
 

§1.7 Uteoppholdsareal (MUA) 

Uteoppholdsarealer skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare, slik at 
den kan brukes av alle aldersgrupper, og gir mulighet for samhandling mellom barn og voksne. 

 
Det skal avsettes minst 20 m² uteoppholdsareal pr. boenhet. En andel på 30 % av total MUA kan 
løses på private balkonger. 

 
Areal avsatt til uteopphold skal som hovedregel ikke være brattere enn 1:5. Brattere terreng enn 
angitt må ha særskilte kvalitet, for eksempel at et avgrenset område er egnet som akebakke, 
klatreareal eller lignende.  
 

§2. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5, NR.1) 
§2.1 Blokkbebyggelse (BBB1 og BBB2) 

2.1.1 Bebyggelsens utforming 
Felt BBB1 og BBB2 skal bebygges med blokk bebyggelse i inntil 4 boligetasjer pluss kjeller. 
Kjelleretasje skal benyttes til parkering og / eller fellesrom, boder mv. Bebyggelsen skal utføres med 
horisontalt tak. 
Fasader skal gis en utforming som på en god arkitektonisk og materialmessig måte bryter ned 
virkning av store flater. Innglassing/overbygning av terrasser tillates ikke uten samtykke i sameiet og 
kommunens godkjenning gjennom søknad. 
 



2.1.2 Byggehøyder 
I felt BBB1 er maksimal gesimshøyde for gnr. 232/ bnr.45 kote 140,0. Maksimal gesimshøyde for gnr. 
232/ bnr. 46 og 47 er kote 142,6. 
I felt BBB2 er maksimal gesimshøyde kote 144,6.  
 
2.1.3 Bebyggelsens plassering 
Bebyggelse skal oppføres innenfor byggegrensen. Det tillates i tillegg å anlegge underjordisk 
forbindelse mellom byggene, samt utforme kjøreatkomst og trappeanlegg som skal vises på 
utomhusplan med tilstrekkelig detaljering. 
 
2.1.4 Universell utforming 
Alle leiligheter og fellesarealer skal tilfredsstille kravene til universell utforming og tilgjengelig 
boenhet i gjeldende byggeteknisk forskrift. 
 
2.1.5 Parkering 
Hver boligenhet skal ha biloppstillingsplass for 1,5 biler i fellesanlegg/parkeringskjeller. Plasseringen 
av parkeringsplasser skal være vist på utomhusplan som følger byggesak.  
I BBB1 skal det anlegges 20 parkeringsplasser for gjester. 
I BBB2 skal det anlegges 0,5 parkeringsplasser pr. boenhet for gjester. 
 
2.1.6 Det skal i forbindelse med eventuell fasedelt utbygging utarbeides utomhusplan som viser areal 
som skal være ferdig opparbeidet for det enkelte byggetrinn. Det skal opparbeides gode, foreløpige 
overganger mellom bearbeidet areal og resterende del av tomten. 
 
2.1.7 Ved behandling av søknad om byggetillatelse kan det tillates mindre endringer i forhold til 
detaljplanen, forutsatt at planens intensjoner ikke endres. 
 
2.1.8 Det kan gis fasedelt brukstillatelse/ferdigattest til boenheter etter hvert som de blir ferdigstilt. 
Dette forutsetter at tilhørende fellesarealer som benyttes av boenhetene ferdigstilles og omsøkes 
sammen med boenhetene. 
 
2.1.9 BYA 
I BBB1 må BYA ikke overstige 50%BYA. 
I BBB2 må BYA ikke overstige 50%BYA. 
 

§3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL §12-5, NR.2) 

§3.1 Kjøreveg, offentlig (o_SKV1) 

3.1.1 Veg o_SKV1 skal være offentlig veg. Regulert vegbredde 6 meter. 
 

§3.2 Kjøreveg, felles (f_SKV2-3) 

3.2.1 Veg f_SKV2-3 skal være felles adkomster. 
 

§3.3 Fortau, offentlig (o_SF) 

3.3.1 o_SF er offentlig fortau uten rekkverk som kan benyttes av alle. Regulert bredde 3 meter. 
 

§3.4 Annen veggrunn-grøntareal, offentlig (o_SVG1-5) 

3.4.1 o_SVG1-5 skal være offentlig veggrunn-grøntareal, og benyttes til grøfter og andre sidearealer 
langs offentlig vegareal. Det tillates at arealet brukes til snø-opplag fra o_SKV1. Snø-opplag skal ikke 
hindre sikt for felles adkomster.   



Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav 

§4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (PBL§12.7, NR.10) 
§4.1 BBB1 

BBB1 kan ikke fradeles eller byggemeldes i strid med bebyggelsesplan datert 18.11.2014 som følger 
denne detaljplanen.  
 
§4.2 BBB2 

Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet skal det gjennomføres en 
støyvurdering, og plan for eventuelle støytiltak skal være godkjent. 
 
Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet skal plan for 
overvannshåndtering være godkjent. 
 
Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet skal plan for vann og 
avløp være godkjent. 
 
Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for bebyggelse innenfor planområdet skal 
overvannshåndtering være utbygd iht. godkjent plan for overvannshåndtering.  
 
Før det kan gis igangsettingstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet det utarbeides 
risikovurdering av anleggsarbeidene, med særlig fokus på skredfare, jf. Kap. 30 i Forskrift om 
utførelse av arbeid, fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet. 
 
Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for bebyggelse innenfor planområdet skal 
vann og avløp være utbygd iht. godkjent plan for vann- og avløpshåndtering.  
 
Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for bebyggelse skal arealer til felles 
uteopphold være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan.  
 
Før det kan gis ferdigattest skal fortau o_SF være ferdig opparbeidet.  
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