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Bestemmelser til  

DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMEDGATA 16   
gnr 77 bnr 256 - Øvre Eiker kommune  
Plan ID xxx 
 
Datert:  12.06.2017 
Vedtatt: xx    
Saksnr:   xx 

 
 
1 GENERELT 
 
§1-1 Planintensjon 
Reguleringsplanen skal legge til rette for Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse med tilhørende 
anleggmed felles adkomst og uteoppholdsareal.  
 

§ 1-2 Planavgrensning  
Planens avgrensning er vist på plankart datert 12.06.2017. 

 

 § 1-3 Arealformål  
Planområdet reguleres til følgende arealformål jfr. Plan- og bygningslovens § 12-5 og hensynssoner  
§ 12-6:  
 
Bebyggelse og anlegg - PBL §12-5 nr.1 

o Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse -  BKS (1112) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - PBL §12-5 nr.2 

o Veg - o_SKV (2010) 
 
Hensynssoner - PBL §12-6 

o Sikringssoner - frisikt - H 140 
 
 
 

2 FELLESBESTEMMELSER 

§ 2-1 Rekkefølgekrav 

§ 2-1.1 Før tillatelse til tiltak 
a) Før det gis tillatelse til tiltak skal det foreligge godkjent overordnet utomhusplan som viser 

opparbeidelse av planområdet, terreng, disponering av utearealer og overvannshåndtering.   
Utomhusplan skal utarbeides i samsvar med kommuneplanens bestemmelser. 

b) Før det gis tillatelse til tiltak skal det foreligge VA-plan som redegjør for avløp, vannforsyning og 
håndtering av overvann for nye boliger. 

 

§ 2-1.2 Før igangsettingstillatelse 
a) Før det gis igangsettingstillatelse skal det foreligge godkjent detaljert utomhusplan. Planen skal i 

nødvendig detaljeringsgrad vise utforming av utearealet med hensyn til avkjørsel og adkomst, 
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parkering, avfallshåndtering og uterom for opphold og lek, møblering og andre arealavgrensende 
tiltak, samt terrenghøyder i koter.  
 

 

§ 2-1.3 Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest 
a) Før det gis ferdigattest skal utomhusområdene og lekeareal være opparbeidet i samsvar med 

godkjent utomhusplan. Dersom utomhustiltakene av sesongmessige årsaker ikke kan ferdigstilles før 
midlertidig brukstillatelse gis skal arbeidene være gjennomført senest i løpet av første sommer etter 
at midlertidig brukstillatelse er gitt. Det gis ikke ferdigattest før samtlige arbeider som fremgår av 
utomhusplanen er ferdigstilt. 

 

§ 2-2 Utforming 
a) Bebyggelsens utforming og plassering skal tilpasses boligområdets karakter, struktur og målestokk.  
b) Bebyggelsen skal plasseres og tilpasses eksisterende terreng slik at unødige terrenginngrep unngås. 

 

§ 2-3 Tekniske anlegg 

a) Oppbygg for heis, trapp og tekniske installasjoner på tak skal være innebygget og inngå i den 
samlede volumutformingen.  

b) Alle kabler som føres inn i området skal føres fram som jordkabler. Dette gjelder også internt i 

planområdet.  

§ 2-4 Overvann  

a) Overvann skal håndteres internt i området. 

b) Det kan innenfor planområdet kreves etablert anlegg for oppsamling, fordrøyning, rensing og 

bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer for å ivareta §2-8 a.  

c) Overvannshåndteringen skal primært baseres på overflatebaserte løsninger. 

§ 2-4 Universell utforming 

a) Prinsipper for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bygninger, fellesarealer og 
uteareal slik at det sikres god tilgjengelighet for alle. 

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

§ 2-5 Sikkerhet i anleggsperioden 
 Sikkerhet for myke trafikanter må ikke forverres under anleggsperioden, jf Byggherreforskriften. 
 Det må legges spesiellvekt på hensynet til barns sikkerhet. 
 

§ 2-7 Automatisk fredete kulturminner 
a) Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredede kulturminner, må arbeidet 

stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 
 
 
 

3 BEBYGGELSE OG ANLEGG -  PBL 12-5 NR. 1 
 
§ 3-1 Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse -  BKS  

a) Området kan bebygges med sammenhengende boligbygg eller lavblokker.  
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b) Boligbebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser angitt på plankartet. Nedkjøring til parkering 

i kjeller tillates plassert inntil 2 m fra tomtegrense. 

c) Det tillates utnyttelsesgrad %-BYA = 40%.  

d) Maks gesimshøyde er 8,0 m og maks mønehøyde 9,0 m over gjennomsnittlig planert terreng. 

Takterrasser tillates innenfor angitte høyder med topp rekkverk tilsvarende mønehøyde. 

e) Det tillates bebyggelse oppført med alle takformer inkl. flatt tak. 

f) Minstekrav til egnet uteoppholdsarel er 50 m2 pr. boenhet. Balkong og takterrasse kan medregnes.  

g) Lekeplass skal være felles for boligene innenfor området og opparbeides i henhold til godkjent plan.  

h) Parkering skal ivaretas i fellesanlegg under terreng. Det avsettes 1,5 plasser pr. boenhet. 
Kjøreadkomst til parkeringsanlegg under terreng skal utformes slik at tilgrensende utearealene ikke 
forringes. Parkeringsdekker som stikker utenfor bygningskroppen skal overdekkes med tilstrekkelig 
vekstgrunnlag for etablering av vegetasjon som busker og gress der det er vist grøntarealer på 
utomhusplanen.  

i) Sykkelparkering skal avsettes med 2 plasser pr. boenhet og opparbeides i tilknytning til innganger, 
parkeringskjeller og/ eller uteoppholdsarealer. 

 
 

   

4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR -  PBL§12-5 NR.2 
 

§ 4.1 Kommunaltekniske anlegg - VA 
a) Felles avkjørsel til parkeringsareal skal være fra Smedgata. Plasseringen er veiledende. Ved justering 

av avkjørsel skal det dokumenteres at denne ikke kommer i konflikt med kryss, frisiktsoner eller 
lignende. 

b) Ved nyanlegg av trafo, nettstasjon og høyspente ledninger/kabler, og ved arealdisponering 
inntil/over slike eksisterende anlegg skal de søkes å unngå at boliger og lekeplasser innenfor 
planområdet utsettes for elektromagnetiskfelt over anbefalte grenseverdier. 

c) Renovasjonsløsning skal være i samsvar med kommunens renovasjonsforskrift og avklares med RfD. 
 

5 Hensynssoner - PBL §12-6 
 
§ 5.1 Frisikt 
a) Innenfor frisiktsone skal det ikke være sikthindrende vegetasjon eller andre innretninger høyere enn 

0,5 m over terrenget. Frisiktsonen skal holdes fri for faste og midlertidige installasjoner. 
 

  
 

 


