
Endringslogg reguleringsbestemmelser og plankart  

Reguleringsplan for Hokksund Sentrum Sist oppdatert: 07.09.18 

Endring bestemmelser: 

• 1.1 Reguleringsformål: Oppdatert i tråd med endringer i kartet.  
• 2.3. Renovasjon. Følgende setning er tillagt: “Renovasjonsløsninger skal være i tråd 

med gjeldende renovasjonsforskrifter og retningslinjer fra RfD.” 
• 2.5. Parkering: Krav til p-plasser for forflytningshemmede reduseres fra 10% til 7% 

med minstekrav på 2 plasser. Sykkelparkering endres fra: “Det skal etableres 
minimum 1 sykkelparkeringsplass per boenhet for 1-2 roms, 2 sykkelparkeringsplasser 
for 3-roms, og 3 sykkelparkeringsplasser for 4-roms eller større.” til “Det skal 
etableres minimum 1 sykkelparkeringsplass per boenhet for 1-2 roms, 2 
sykkelparkeringsplasser for 3-roms eller større.” Bestemmelsens siste setning lyder: 
“Ved nybygging skal parkering, også påkrevd sykkelparkering, plasseres under 
bakkeplan.” Denne endres til: “Ved nybygging skal all parkering til boliger, og minst 
30% av påkrevd parkering til andre formål, plasseres under bakkeplan. Minst 70% av 
påkrevd sykkelparkering skal plasseres under bakkeplan”. 

• 2.6. Kabler og tekniske anlegg, siste setning endres fra “Åpne tekniske anlegg skal 
integreres i bygningsvolumet, og ligge innenfor byggegrenser og maksimalhøyder.” til 
“Åpne tekniske anlegg skal integreres i bygningsvolumet, og ligge innenfor 
byggegrenser.” 

• 4.1.1. Boligbebyggelse, b) B1. Nytt kulepunkt: “Det tillates ikke parkeringskjeller 
utenfor byggegrense mot jernbanen”.  

• 4.1.1. Boligbebyggelse b) B1 m.fl. (alle tilsvarende bestemmelser er endret), 
Kulepunkt 1: “Høyde er inkludert brystning/rekkverk” fjernes. 

• 4.1.1. Boligbebyggelse b) B1 m.fl. (Alle tilsvarende bestemmelser er endret) 
Bestemmelse lyder: “Det tillates etablering av takterrasser. Tilbaketrukne heis-
/trappetårn til takterrasser kan tillates 3,6m over maksimal byggehøyde. Heis-
/trappetårnet skal være tilbaketrukket minst 6m fra fasadelivet mot gate.” 
Bestemmelsen deles i to slik at heis-trappetårn løsrives fra takterrasse. Første setning 
gis følgende tillegg: “Rekkverk skal trekkes 1m tilbake fra fasade. På takterrasse kan 
det plasseres inntil 15kvm åpent overbygd areal som pergola eller liknende. Denne 
skal plasseres i forbindelse med heis/trapperom og ha avstand til fasade på minst 
3m.” I tillegg endres andre setning til: “Tilbaketrukne heis-/trappetårn kan tillates 
3,6m over maksimal byggehøyde. Heis-/trappetårnet skal være tilbaketrukket minst 
3m fra fasadelivet mot gate.” 

• 4.1.3. Formålet endret fra “Kombinert formål – 
Bolig/forretning/tjenesteyting/kontor” til “Sentrumsformål”. Forkortelser i plankartet 
endret tilsvarende: BFTK1 til S1 o.s.v. 



• 4.1.3. a) Fellesbestemmelser, kulepunkt 1: Endres fra “Innenfor området tillates 
boliger med tilhørende anlegg, og privat og offentlig næringsvirksomhet som 
forretning, kontor og service med tilhørende anlegg.” til “Innenfor området tillates 
forretninger, boligbebyggelse, tjenesteyting, kontor, hotell/overnatting og 
bevertning, herunder nødvendige grøntareal til bebyggelsen og tilhørende anlegg.” 

• 4.1.3. a) fellesbestemmelser, tredje kulepunkt tilføyes: “Private balkonger, terrasser 
og liknende kan medregnes. Alle boenheter innenfor hvert planområde skal ha tilgang 
til felles uteareal.” 

• 4.1.3. c) S1 – k) S10: Balkonghøyde over fortau endret fra 5m til 4m. 
• 4.1.3. og 4.1.4. Bestemmelse om takterrasse og heis/trapperom er lagt til 

fellesbestemmelser, og fjernet fra enkeltområdene. 
• 4.1.4. a) fellesbestemmelser, tredje kulepunkt tilføyes: “Private balkonger, terrasser 

og liknende kan medregnes. Alle boenheter innenfor hvert planområde skal ha tilgang 
til felles uteareal.”  

• 4.1.5. tredje kulepunkt tilføyes: “Private balkonger, terrasser og liknende kan 
medregnes. Alle boenheter innenfor hvert planområde skal ha tilgang til felles 
uteareal.” 

• 4.2.2. Torg, tredje kulepunkt endres fra “Der Stasjonsgata krysser torgene kan det 
være åpent for trafikk” til “Der Stasjonsgata krysser torgene skal det være åpent for 
trafikk”. 

• 5.1.1 og 5.1.2: Justert nummerering fordi enkelte bygninger som tidligere er foreslått 
vernet er tatt ut av planen. 

• 6.4. Ny rekkefølgebestemmelse: “Før det gis brukstillatelse innenfor område B1 skal 
det være oppført gjerde på 1,8m mot jernbanen etter Bane Nors anvisninger.” 
 
Endringer plankart 
 

• Trafikkformål på “Trekanttomta” endret til Parkering. 
• Byggegrenser langs rv. 35 er lagt inn for å ivareta fremtidig utvikling av rv. 35. 
• Det er lagt inn ny trasé for gjennomgående, dobbel sykkelvei med fortau i 

Tangengata. 
• Manglende byggegrense på 25 m er lagt innpå felt B1. 
• Henssynssoner på bygninger i Stasjonsgata er endret. 
• Områder i sentrum er endret fra blandingsformål til sentrumsformål for å ivareta 

formålene undervisning og hotell. 
• Pil nord i Tangengata viser ny gang-sykkelbru. 
• Tittelfelt er endret. 

 

 



Endringer etter vedtak i fagkomité 1 04.09.18 

• Bestemmelser punkt 2.5: Maksimumsbestemmelse fjernet. 
• Hensynssone #3 og #4 fjernet fra plankart. Bestemmelser endret tilsvarende 
• Friområde P2 redusert med det areal som lå innenfor gbnr 77/149. 
• Sentrumsområde S5 utvidet til å omfatte hele gbnr 77/149. 

 


