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§ 1 Planens formål  

Reguleringsplanen skal legge til rette for 5 nye boliger med felles atkomst og lekeareal, 
samt bevaring av eksisterende bolig.  

§2 Arealformål 

Området reguleres til følgende formål jf. Plan og bygningsloven (PBL) § 12-5 og 
hensynssoner § 12-6:  

Bebyggelse og anlegg (PBL §12-5 nr.1)  
 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 
 Boligbebyggelse - konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 
 Lekeplass (BLK) 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL §12-5 nr.2) 
 Kjøreveg (SKV) 
 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

Hensynssoner (PBL §12-6) 
 Frisikt (H_140) 
 Gul sone iht. T-1442 (H220) 

§ 3 Fellesbestemmelser 

Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.  

§ 3.1 Automatisk fredete kulturminner  

Dersom det under anleggsarbeid framkommer automatisk fredede kulturminner, må 
arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. 
kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

§ 3.2 Universell utforming 

Det skal legges vekt på universell utforming av bygninger og fellesarealer slik at disse 
kan benyttes på like vilkår av så mange som mulig.  

§ 3.3 Tekniske anlegg  

Alle kabler som føres inn i området skal føres frem som jordkabler. Dette gjelder også 
kabler internt i området.  

§3.4 Overvann 

Overvann skal håndteres på egen grunn.  
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§ 3.5 Renovasjon 

Renovasjon skal ordnes for hver enkelt bolig på egen tomt. For felt BFS1 og BFS2 skal 
beholdere plasseres ut mot Dynge og for felt BKS skal beholdere plasseres ut mot 
Skippergata. Maks avstand fra veg er 10 meter.  

§ 4 Rekkefølgebestemmelser 

§ 4.1 Utomhusplan 

Før det gis tillatelse til tiltak må det foreligge godkjent utomhusplan for den enkelte tomt 
og tilhørende fellesarealer. Utomhusplanen skal vise plassering av bygninger og anlegg, 
parkering, avkjøring, renovasjonsløsning, tomteinndeling samt eksisterende og nytt 
terreng.  

§ 4.2 Flom 

Før det gis tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at ny bebyggelse sikres mot 200-års 
flom. Ved oppføring av ny bebyggelse under kote 6,8 skal det dokumentert at 
bebyggelsen, etter gjennomførte sikringstiltak, ikke vil være utsatt for betydelige 
vannskader eller setningsskader fra en 200-års flom.  

§ 4.3 Grunnforhold 

Før tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at grunnen har tilfredsstillende stabilitet.  

§ 4.4 Støy 

Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplansaker, T-1442/2012, skal 
følges for realisering av reguleringsplanen.  

4.5 VA-plan 

Før det gis tillatelse til tiltak skal det foreligge godkjent VA-plan for planområdet.  

§ 4.6 Fellesarealer 

Felles avkjørsel og felles lekeplass skal være ferdig opparbeidet samtidig med 
ferdigstillelse av første bolig.  

§5 Bebyggelse og anlegg 

§5.1 Frittliggende småhusbebyggelse (BFS1 – BFS3) 

For felt BFS3 gjelder bestemmelser til reguleringsplan for Gamle Hokksund.  

a) Arealbruk  

Innenfor formålet er det tillatt å oppføre enebolig med tilhørende anlegg.   

b) Grad av utnytting 

Maksimalt prosent bebygd areal %-BYA = 40% for felt BFS1 og 35% for felt BFS2.  
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For parkeringsplasser utenom garasje/carport skal det medregnes 18 m2 pr plass.  

c) Byggehøyder 

For felt BFS1 gjelder høyder på eksisterende bygg. For felt BFS2 skal ny bebyggelse ikke 
overstige kotehøyde 16.5 m.    

d) Utforming av bebyggelse og anlegg  

Bygning markert som bevaringsverdig på plankartet tillates ikke revet. Bygningen skal 
istandsettes etter antikvariske retningslinjer dvs. opprinnelige bygningsdeler skal bevares 
og skadede opprinnelige deler skal erstattes med eksakte kopier. Dette gjelder 
utbedring, reparasjon og evt. gjenoppføring. Alle arbeider på fasadene er søknadspliktige 
etter plan- og bygningsloven, og søknaden skal forelegges regional 
kulturminneforvaltning til uttalelse for vedtak fattes. Ved endring av sekundære (nyere) 
bygningsdeler så som vinduer, panel, dører etc. skal det tilbakeføres til tidligere 
dokumentert utseende.  

Ny bebyggelse skal tilpasse seg eksisterende hva gjelder form, volum og materialbruk. 
Garasje skal tilpasses og underordnes boligen.   

e) Parkering  

Det skal avsettes 3 bilparkeringsplasser pr boenhet, hvor av minimum 1 skal være i 
garasje/carport.  

f) Uteoppholdsareal 

For felt BFS1 skal det avsettes minimum 150 m2 uteoppholdsareal pr boenhet på egen 
tomt. 

For felt BFS2 skal det avsettes minimum 200 m2 uteoppholdsareal pr boenhet på egen 
tomt. 

Minimum 30% av uteoppholdsarealet på felt BFS1 og 50% for felt BFS2 skal være 
utenfor gul støysone markert på plankartet.   

g) Byggegrenser 

Byggegrenser fremgår av plankartet. Garasje kan plasseres inntil 1 meter fra 
formålsgrense mellom BFS1 og BFS2 og fra f_SVG3.  

§5.2 Konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 

a) Arealbruk  

Innenfor formålet er det tillatt å oppføre inntil 4 eneboliger i rekke med tilhørende 
anlegg.   

b) Grad av utnytting 

Maksimalt prosent bebygd areal %-BYA = 37%. For parkeringsplasser utenom 
garasje/carport skal det medregnes 18 m2 pr plass.  
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c) Byggehøyder 

Boligene skal trappes ned fra maks byggehøyde kote 17.5 m i nord til maks byggehøyde 
kote 16 m i sør.  

d) Utforming av bebyggelse og anlegg  

Ny bebyggelse skal plasseres i terreng med underetasje. Plassering, størrelse, 
materialbruk, detaljering, farger og beplantning skal gi et helhetlig inntrykk. Areal over 
garasje/carport kan opparbeides med takterrasser/uteoppholdsareal.   

e) Parkering  

Det skal avsettes 2 bilparkeringsplasser pr boenhet, hvor av minimum 1 skal være i 
garasje/carport. I tillegg skal det opparbeides 2 gjesteparkeringsplasser på feltet.  

f) Uteoppholdsareal 

Det skal avsettes minimum 150 m2 uteoppholdsareal pr boenhet på egen tomt. 
Takterrasser og balkonger kan medregnes.  

g) Tomter 

Tomteinndeling skal fastsettes i utomhusplan. 

§ 5.3 Lekeplass (BLK) 

Lekeplass, f_BLK, er felles for felt BFS1, BFS2 og BKS. 

Lekeplassen skal opparbeides med sandkasse, klatre- og huskemuligheter og 
sitteplasser. Det skal legges vekt på å gi lekeplassen en utforming som sikrer mulighet 
for bruk av barn i ulik alder og i samspill med voksne.  

§6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

§ 6.1 Kjøreveg 

Kjøreveg, f_SKV, er felles for felt BFS1, BFS2 og BKS.  

§ 6.2 Annen veggrunn - grøntareal 

Annen veggrunn, o_SVG1er offentlig vegareal i tilknytning til Dynge.  

Annen veggrunn, f_SVG2 og 3, er felles vegareal til grøft og snøopplag i tilknytning til 
felles avkjørsel f_SKV. Arealene er felles for felt BFS1, BFS2 og BKS. 

§ 7 Hensynssoner 

§7.1 Frisikt (H_140) 

I frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 
gjenstander, herunder parkering, slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over planet 
mellom tilstøtende veier.  


