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Reguleringsplan for Hokksund Sentrum 

Reguleringsbestemmelser 

PlanID: 0624-0672 

 

1. Generelt 

1.1 Reguleringsformål (pbl § 12-5) 

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1): 

 Boligbebyggelse 

 Tjenesteyting 

 Undervisning 

 Kirke/annen religionsutøvelse 

 Uteoppholdsareal 

 Bolig/forretning/kontor 

 Bolig/kontor 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2): 

 Veg 

 Kjøreveg 

 Fortau 

 Torg 

 Gang/sykkelvei 

 Annen veigrunn – grøntareal 

 Kollektivholdeplass 

 Parkering 

Grønnstruktur (pbl § 12-5 nr 3) 

 Grønnstruktur 

 Turveg 

 Friområde 

 Park 

Planområdet reguleres med følgende hensynssoner (pbl § 12-6): 



Reguleringsplan for Hokksund Sentrum 
 

Høringsutkast datert 25.01.18 – 1.gangs høring Side 2 
 

 Bevaring av bygninger 

 Fareområde flom 

 

1.2 Planens hensikt 

Reguleringsplanen skal legge til rette for videreutvikling av Hokksund som et aktivt 

bysentrum/kommunesenter. Det er menneskene som skaper byen. Det er derfor viktig å 

legge til rette for at mange ønsker å bo, handle, arbeide og oppholde seg i sentrum. Det 

søkes å legge til rette for alle aldersgrupper og funksjonsnivåer. Gode møteplasser, både 

“grønne” og “hellelagte”, er essensielt for trivsel. Planen synliggjør muligheter for begge. 

Fortetting nær kollektivknutepunktet, i tråd med Buskerudbyens målsettinger, er en 

vesentlig motivasjon bak planen. Det legges vekt på at det er Stasjonsgata som er byens 

handlegate. Adkomst til all ny handel skal skje herfra. Det stilles ikke krav til etablering av 

næringsarealer bortsett fra i 1.etg. langs Stasjonsgata. Det stilles heller ikke krav til dybden 

på disse næringsarealene. Det må være opp til markedet å styre hvor stor del av bygningene 

det er behov for næring. Ved fornuftig utbygging vil det i dette være en fleksibilitet byen vil 

kunne dra nytte av – tomme næringsarealer gir ikke liv. Kulturminner og kulturmiljøer bidrar 

til å gi steder særpreg og identitet. Planens hensynssone er ikke en fredning av bygningene, 

men et klart signal om at Hokksund i fremtiden bør være gjenkjennelig. 

 

2. Felles bestemmelser for hele planområdet 

2.1 Kulturminner 

Dersom det under arbeid i området skulle komme frem automatisk fredede kulturminner må 

arbeidet straks stanses og utviklingsavdelingen i Fylkeskommunen varsles. 

2.2 Støy 

Klima- og miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-

1442/2016, skal følges og krav tilfredsstilles ved utbygging innen planområdet. Avvik fra 

støygrensene kan tillates under forutsetning av at avbøtende tiltak gjennomføres, herunder 

krav til “stille side” for hver boenhet, 50% av rom med støyfølsom bruk i hver boenhet skal 

ha vindu mot stille side, minimum ett soverom mot stille side i hver boenhet m.v. Dersom T-

1442/2016 oppdateres eller erstattes skal ny retningslinje følges. Støynivå og eventuelle 

avbøtende støytiltak skal dokumenteres ved søknad om rammetillatelse/ett-trinns søknad. 

2.3 Renovasjon 
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Innenfor planområdet skal det velges renovasjonsløsninger av nedgravd type ved nybygging 

og ved vesentlig ombygging/bruksendring av eksisterende bebyggelse. Ved utbygginger på 

20 eller færre bruksenheter kan det godkjennes lukket avfallsrom på bakkeplan. 

2.4 Byggegrenser 

Der byggegrense ikke spesielt er angitt på plankartet, sammenfaller byggegrense med 

eiendoms-/formålsgrense. Det forutsettes at brannkrav løses på egen eiendom slik at 

bygninger plassert nærmere nabogrense enn bygningens halve høyde ikke gir begrensninger 

på naboeiendom. 

2.5 Parkering 

Innenfor planområdet skal det være minimum 0,5 og maksimum 1 parkeringsplasser per 

boenhet. Det skal være maksimalt 20 parkeringsplasser per 1000m² for de arealer i 

bygninger som benyttes til andre formål enn bolig. Parkeringsplasser skal ikke ha nettomål 

mindre enn 2,5m. bredde og 5m. lengde. Søylepunkter kan gi mindre avvik fra 

størrelseskravet. 

Minimum 10% av parkeringsplassene skal tilrettelegges for forflytningshemmede. 

Parkeringsplass for forflytningshemmede skal ikke ha nettomål mindre enn 4,5m. bredde og 

6m. lengde. 

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. 

Plassene skal ha mulighet for fastlåsing. 

Ved nybygging skal parkering, også påkrevd sykkelparkering, plasseres under bakkeplan.  

2.6 Kabler og tekniske anlegg 

Alle kabler skal føres frem som jordkabler. Åpne tekniske anlegg skal integreres i 

bygningsvolumet, og ligge innenfor byggegrenser og maksimalhøyder.  

2.7 Forurenset grunn 

Dersom det under anleggsarbeid avdekkes forurenset grunn skal ansvarlig myndighet 

varsles. 

2.8 Grunnforhold 

Grunnforhold og eventuelle avbøtende tiltak skal utredes og dokumenteres senest ved 

søknad om rammetillatelse/ett-trinns søknad. 

2.9 Sandlekeplass 
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Innenfor hvert delfelt hvor det etableres boliger skal det opparbeides minst én 

sandlekeplass. Plassen skal tilrettelegges for barn opp til 6 år. Plassen skal dimensjoneres i 

forhold til antallet boenheter den skal dekke. Alle boenheter innen et delområde skal ha 

tilgang til sandlekeplass. Plassen skal være ferdig opparbeidet før brukstillatelse for boliger 

gis. 

2.10 Lekeplass 

Innenfor alle delfelt hvor det etableres boliger skal det være kvartalslekeplass. Alle boliger 

innenfor delfeltet skal ha tilgang til denne. Plassen skal tilrettelegges for barn i skolealder. 

Det skal være tilstrekkelig areal og utstyr til ballspill. Plassen skal være ferdig opparbeidet før 

brukstillatelse for boliger gis. 

Det skal være sikret og opparbeidet et areal på minst 1,5daa til offentlig tilgjengelig lekepark 

for strøket før det gis byggetillatelse for nye boliger, dersom det ikke er slik park innen 500m 

fra boligen. 

Funksjons- og kvalitetskravene til kvartalsleikeplass og lekepark kan alternativt oppfylles 

gjennom bidrag til offentlig park P2 fastsatt i utbyggingsavtale jf. bestemmelser til 

kommuneplanens arealdel punkt 6.2.6 underpunkt 12.  

2.11 Universell utforming 

Prinsipp for universell utforming skal legges til grunn ved utforming av bygg, trafikkarealer 

og grøntarealer. 

 

3. Krav om detaljregulering 

Det stilles krav om detaljregulering før utbygging kan skje for følgende områder innenfor 

planområdet: 

 BFTK1 

 BTKU1 

 

4. Bestemmelser til arealformål 

4.1 Bebyggelse og anlegg 

4.1.1 Boligbebyggelse 

a) Fellesbestemmelser: 
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 Området kan benyttes til boliger med tilhørende anlegg. 

 Det skal avsettes minimum 20m² felles uteareal per boenhet. Alle boenheter 

innenfor hvert planområde skal ha tilgang til felles uteareal. 

 Innenfor formålsgrensene kan det etableres parkeringskjeller under bakkeplan også 

utenfor regulerte byggegrenser. 

b) B1 

 Tillatt maksimal byggehøyde er 10,5m over gjennomsnittlig planert terreng. Høyde er 

inkludert brystning/rekkverk. 

 Området kan bebygges med %BYA=80%. 

 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. 

c) B2 

 Tillatt maksimal byggehøyde er 14,5m over gjennomsnittlig planert terreng. Høyde er 

inkludert brystning/rekkverk. 

 Området kan bebygges med %BYA=100%. 

 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. 

 

d) B3 

 Tillatt maksimal byggehøyde er 10,5m over gjennomsnittlig planert terreng. Høyde er 

inkludert brystning/rekkverk. 

 Området kan bebygges med %BYA=80%. 

 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. 

 

e) B4 

 Tillatt maksimal byggehøyde er 9m over gjennomsnittlig planert terreng. Høyde er 

inkludert brystning/rekkverk. 

 Området kan bebygges med %BYA=80%. 

 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. 
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f) B5 

 Tillatt maksimal byggehøyde er 14,5m over gjennomsnittlig planert terreng i en sione 

på 30m fra formålsgrense mot Vestre Nøstegate. Øvrig del tillates maksimal 

byggehøyde på 17,5m. Høyde er inkludert brystning/rekkverk.  

 Området kan bebygges med %BYA=100%. 

 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. 

 

g) B6 

 Tillatt byggehøyde er 9m over gjennomsnittlig planert terreng i en sone på 15m fra 

formålsgrense mot Vestre Nøstegate. Innen en sone fra formålsgrense mot Vestre 

Nøstegate fra 15m til 22m avstand tillates maksimal byggehøyde på 10,5m. Innen en 

sone fra formålsgrense mot Vestre Nøstegate fra 22m til 30m avstand tillates 

maksimal byggehøyde på 14,5m. Øvrig del tillates bebygd med maksimal høyde på 

17,5m. Høyde er inkludert brystning/rekkverk.  

 Området kan bebygges med %BYA=100%. 

 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. 

 

h) B7 

 Tillatt byggehøyde er 7,5m over gjennomsnittlig planert terreng i en sone på 15m fra 

formålsgrense mot Vestre Nøstegate. Innen en sone fra formålsgrense mot Vestre 

Nøstegate fra 15m til 22m avstand tillates maksimal byggehøyde på 10,5m. Innen en 

sone fra formålsgrense mot Vestre Nøstegate fra 22m til 30m avstand tillates 

maksimal byggehøyde på 14,5m. Øvrig del tillates bebygd med maksimal høyde på 

17,5m. Høyde er inkludert brystning/rekkverk.  

 Området kan bebygges med %BYA=100%. 

 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. 

 

i) B8 
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 Tillatt byggehøyde er 7,5m over gjennomsnittlig planert terreng i en sone på 15m fra 

formålsgrense mot Vestre Nøstegate. Innen en sone fra formålsgrense mot Vestre 

Nøstegate fra 15m til 22m avstand tillates maksimal byggehøyde på 10,5m. Innen en 

sone fra formålsgrense mot Vestre Nøstegate fra 22m til 30m avstand tillates 

maksimal byggehøyde på 14,5m. Øvrig del tillates bebygd med maksimal høyde på 

17,5m. Høyde er inkludert brystning/rekkverk.  

 Området kan bebygges med %BYA=100%. 

 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. 

 

j) B9 

 Tillatt byggehøyde er 7,5m over gjennomsnittlig planert terreng i en sone på 15m fra 

formålsgrense mot Vestre Nøstegate. Innen en sone fra formålsgrense mot Vestre 

Nøstegate fra 15m til 22m avstand tillates maksimal byggehøyde på 10,5m. Innen en 

sone fra formålsgrense mot Vestre Nøstegate fra 22m til 30m avstand tillates 

maksimal byggehøyde på 14,5m. Øvrig del tillates bebygd med maksimal høyde på 

17,5m. Høyde er inkludert brystning/rekkverk.  

 Området kan bebygges med %BYA=100%. 

 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. 

 

 

4.1.2 Kirke/annen religionsutøvelse 

 Innenfor området tillates religiøs virksomhet, forsamlingslokale og boliger med 

tilhørende anlegg. 

 Tillatt byggehøyde er 10,5m over gjennomsnittlig planert terreng. Høyde er inkludert 

brystning/rekkverk. 

 Området kan bebygges med %BYA=80%. 

 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. 

 Det skal avsettes minimum 20m² felles uteareal per boenhet. 

 Innenfor formålsgrensene kan det etableres parkeringskjeller under bakkeplan også 

utenfor regulerte byggegrenser. 
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4.1.3 Kombinert formål – Bolig/forretning/tjenesteyting/kontor 

a) Fellesbestemmelser: 

 Innenfor området tillates boliger med tilhørende anlegg, og privat og offentlig 

næringsvirksomhet som forretning, kontor og service med tilhørende anlegg. 

 Det tillates etablering av takterrasser. 

 Det skal avsettes minimum 20m² felles uteareal per boenhet. 

 Innenfor formålsgrensene kan det etableres parkeringskjeller under bakkeplan også 

utenfor regulerte byggegrenser. 

 Bebyggelsen skal gis en variert fasadeutforming. Lange sammenhengende fasader 

skal unngås. 

 

b) BFTK1: 

 Tillatt maksimal byggehøyde er 14,5m over gjennomsnittlig planert terreng. I en sone 

på 25m fra formålsgrense mot fortau langs Stasjonsgata og Drammensveien tillates 

en maksimal byggehøyde på 17,5m. forutsatt tilbaketrukket øverste etasje. Etasjen 

skal trekkes tilbake ≤60° målt overkant etasjeskiller og tak. Høyde er inkludert 

brystning/rekkverk. 

 Området kan bebygges med %BYA=100%. 

 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. 

 Det skal ikke være det skal ikke være inngang til forretningslokaler fra 

Drammensveien. 

 Avkjøringer mot Drammensveien tillates ikke. 

 Området skal detaljreguleres før utbygging. 

 Byggegrense/byggelinjer fastsettes i detaljregulering. 

 

c) BFTK2: 

 Tillatt maksimal byggehøyde er 17,5m over gjennomsnittlig planert terreng. Ved 

bygging over 14,5m skal øverste etasje mot Rådhusgata og Stasjonsgata trekkes 

tilbake ≤60° målt overkant etasjeskiller og tak. Høyde er inkludert brystning/rekkverk. 

 Området skal planlegges og bebygges med fokus på solforholdene og lysinnslipp i 

Stasjonsgata. Dette skal dokumenteres i byggesaken. 
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 Området kan bebygges med %BYA=100%. 

 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. 

 Balkonger tillates kraget ut inntil 60cm over byggegrense mot Stasjonsgata. 

 Balkong må ha minimum 5m fri høyde over fortau. 

 Balkonger skal ikke danne sammenhengende fasade mot gatene. 

 Adkomst til forretninger skal være direkte fra Stasjonsgata eller fra passasje med 

inngang/utgang i Stasjonsgata. 

 Det skal være publikumsretta virksomhet i 1. etasje mot Stasjonsgata. 

 Det tillates ikke lukkede fasader mot Rådhusgata i 1. etasje. 

 

d) BFTK3: 

 Tillatt maksimal byggehøyde er 17,5m over gjennomsnittlig planert terreng. Ved 

bygging over 14,5m skal øverste etasje mot Rådhusgata, Tangengata og Stasjonsgata 

trekkes tilbake ≤60° målt overkant etasjeskiller og tak. Høyde er inkludert 

brystning/rekkverk. 

 Området skal planlegges og bebygges med fokus på solforholdene og lysinnslipp i 

Stasjonsgata. Dette skal dokumenteres i byggesaken. 

 Området kan bebygges med %BYA=100%. 

 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. 

 Balkonger tillates kraget ut inntil 60cm over byggegrense mot Stasjonsgata og 

Rådhusgata. 

 Balkong må ha minimum 5m fri høyde over fortau. 

 Balkonger skal ikke danne sammenhengende fasade mot gatene. 

 Adkomst til forretninger skal være direkte fra Stasjonsgata eller fra passasje med 

inngang/utgang i Stasjonsgata. 

 Det skal være publikumsretta virksomhet i 1. etasje mot Stasjonsgata. 

 Det tillates ikke lukkede fasader mot Rådhusgata i 1. etasje. 

 

e) BFTK4: 

 Tillatt maksimal byggehøyde er 17,5m over gjennomsnittlig planert terreng. Ved 

bygging over 14,5m skal øverste etasje mot Stasjonsgata og Tangengata trekkes 

tilbake ≤60° målt overkant etasjeskiller og tak. Høyde er inkludert brystning/rekkverk. 

 Området kan bebygges med %BYA=100%. 
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 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. 

 Balkonger tillates kraget ut inntil 60cm over byggegrense mot Stasjonsgata. 

 Balkong må ha minimum 5m fri høyde over fortau. 

 Balkonger skal ikke danne sammenhengende fasade mot gatene. 

 Adkomst til forretninger skal være direkte fra Stasjonsgata eller fra passasje med 

inngang/utgang i Stasjonsgata. 

 Det skal være publikumsretta virksomhet i 1. etasje mot Stasjonsgata. 

 

f) BFTK5: 

 Tillatt maksimal byggehøyde er 17,5m over gjennomsnittlig planert terreng. Ved 

bygging over 14,5m skal øverste etasje mot Rådhusgata, Tangengata og Stasjonsgata 

trekkes tilbake ≤60° målt overkant etasjeskiller og tak. Høyde er inkludert 

brystning/rekkverk. 

 Området skal planlegges og bebygges med fokus på solforholdene inn i Stasjonsgata. 

Dette skal dokumenteres i byggesaken. 

 Området kan bebygges med %BYA=100%. 

 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. 

 Balkonger tillates kraget ut inntil 60cm over byggegrense mot Stasjonsgata, 

Tangengata og Rådhusgata. 

 Balkong må ha minimum 5m fri høyde over fortau. 

 Balkonger skal ikke danne sammenhengende fasade mot gatene. 

 Adkomst til forretninger skal være direkte fra Stasjonsgata eller fra passasje med 

inngang/utgang i Stasjonsgata. 

 Det skal være publikumsretta virksomhet i 1. etasje mot Stasjonsgata. 

 Det tillates ikke lukkede fasader mot Rådhusgata i 1. etasje. 

 

g) BFTK6: 

 Tillatt maksimal byggehøyde er 17,5m over gjennomsnittlig planert terreng. Ved 

bygging over 14,5m skal øverste etasje mot Tangengata og Stasjonsgata trekkes 

tilbake ≤60° målt overkant etasjeskiller og tak. Høyde er inkludert brystning/rekkverk. 

 Området kan bebygges med %BYA=100%. 
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 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. 

 Balkonger tillates kraget ut inntil 60cm over byggegrense mot Stasjonsgata. 

 Balkong må ha minimum 5m fri høyde over fortau. 

 Balkonger skal ikke danne sammenhengende fasade mot gatene. 

 Adkomst til forretninger skal være direkte fra Stasjonsgata eller fra passasje med 

inngang/utgang i Stasjonsgata. 

 Det skal være publikumsretta virksomhet i 1. etasje mot Stasjonsgata. 

 

h) BFTK7: 

 Tillatt maksimal byggehøyde er 17,5m over gjennomsnittlig planert terreng. Ved 

bygging over 14,5m skal øverste etasje mot Stasjonsgata trekkes tilbake ≤60° målt 

overkant etasjeskiller og tak. Høyde er inkludert brystning/rekkverk. 

 Området kan bebygges med %BYA=100%. 

 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. 

 Balkonger tillates kraget ut inntil 60cm over byggegrense mot Stasjonsgata. 

 Balkong må ha minimum 5m fri høyde over fortau. 

 Balkonger skal ikke danne sammenhengende fasade mot gatene. 

 Adkomst til forretninger skal være direkte fra Stasjonsgata eller fra passasje med 

inngang/utgang i Stasjonsgata. 

 Det skal være publikumsretta virksomhet i 1. etasje mot Stasjonsgata. 

 

i) BFTK8: 

 Tillatt maksimalbyggehøyde er 11m over gjennomsnittlig planert terreng i en sone på 

15m fra formålsgrense mot Vestre Nøstegate. For øvrig er maksimal byggehøyde 

14,5m over gjennomsnittlig planert terreng. Høyde er inkludert brystning/rekkverk. 

 Området kan bebygges med %BYA=100%. 

 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. 

 Balkonger tillates kraget ut inntil 60cm over byggegrense mot Stasjonsgata. 

 Balkong må ha minimum 5m fri høyde over fortau. 

 Balkonger skal ikke danne sammenhengende fasade mot gatene. 
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 Adkomst til forretninger skal være direkte fra Stasjonsgata eller fra passasje med 

inngang/utgang i Stasjonsgata. 

 Det skal være publikumsretta virksomhet i 1. etasje mot Stasjonsgata. 

 

j) BFTK9: 

 Tillatt maksimal byggehøyde er 10,5m over gjennomsnittlig planert terreng. Høyde er 

inkludert brystning/rekkverk. 

 Området kan bebygges med %BYA=100%. 

 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. 

 Balkonger tillates kraget ut inntil 60cm over byggegrense mot Stasjonsgata. 

 Balkong må ha minimum 5m fri høyde over fortau. 

 Balkonger skal ikke danne sammenhengende fasade mot gatene. 

 Adkomst til forretninger skal være direkte fra Stasjonsgata eller fra passasje med 

inngang/utgang i Stasjonsgata. 

 Det skal være publikumsretta virksomhet i 1. etasje mot Stasjonsgata. 

 

k) BFTK10: 

 Tillatt maksimal byggehøyde er 17,5m over gjennomsnittlig planert terreng. Ved 

bygging over 14,5m skal øverste etasje mot Rådhusgata, Parkveien, Vestre brugate 

og Stasjonsgata trekkes tilbake ≤60° målt overkant etasjeskiller og tak. Høyde er 

inkludert brystning/rekkverk. 

 Området skal planlegges og bebygges med fokus på solforholdene og lysinnslipp i 

Stasjonsgata. Dette skal dokumenteres i byggesaken. 

 Området kan bebygges med %BYA=100%. 

 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. 

 Balkonger tillates kraget ut inntil 60cm over byggegrense mot Stasjonsgata og 

Parkveien. 

 Balkong må ha minimum 5m fri høyde over fortau. 

 Balkonger skal ikke danne sammenhengende fasade mot gatene. 

 Adkomst til forretninger skal være direkte fra Stasjonsgata eller fra passasje med 

inngang/utgang i Stasjonsgata. 

 Det skal være publikumsretta virksomhet i 1. etasje mot Stasjonsgata. 

 Det tillates ikke lukkede fasader mot Rådhusgata i 1. etasje. 
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4.1.4 Kombinert formål – Bolig/kontor 

a) Fellesbestemmelser: 

 Innenfor området tillates boliger og kontor med tilhørende anlegg. 

 Det tillates etablering av takterrasser. 

 Det skal avsettes minimum 20m² felles uteareal per boenhet. 

 Innenfor formålsgrensene kan det etableres parkeringskjeller under bakkeplan også 

utenfor regulerte byggegrenser. 

 

b) BK1: 

 Tillatt maksimal byggehøyde er 14,5m over gjennomsnittlig planert terreng. Høyde er 

inkludert brystning/rekkverk. 

 Området kan bebygges med %BYA=80%. 

 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. 

 

c) BK2: 

 Tillatt maksimal byggehøyde er 14,5m over gjennomsnittlig planert terreng. Unntatt 

er en sone på 20m fra formålsgrense mot friområdet langs Vestfossenelva som har 

maksimal høyde 10,5m. Høyde er inkludert brystning/rekkverk. 

 Området kan bebygges med %BYA=80%. 

 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. 

 

 

4.1.5 Kombinert formål – Bolig/tjenesteyting/kontor/undervisning 

 Innenfor området tillates boliger, tjenesteyting, kontor og undervisning med 

tilhørende anlegg. 

 Det tillates etablering av takterrasser. 

 Det skal avsettes minimum 20m² felles uteareal per boenhet. 
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 Innenfor formålsgrensene kan det etableres parkeringskjeller under bakkeplan også 

utenfor regulerte byggegrenser. 

 Området kan bebygges med %BYA=100%. 

 Tillatt maksimale byggehøyder avklares i egen detaljreguleringsplan. 

Kommuneplanens høydekart (17,5m.+) er retningsgivende for detaljreguleringen, 

dog forutsettes variasjon. 

 Byggegrenser/byggelinjer fastsettes ved detaljregulering. 

 Innenfor området skal det avsettes 20p-plasser, herav 2 HC-plasser, for 

gjesteparkering til Rådhuset. Ved detaljregulering kan disse plasseres på annet sted 

enn hva som er avmerket på plankartet, dog så nært rådhuset som praktisk mulig. 

Ved fremtidig etablering av parkeringskjeller kan p-plassene flyttes under bakken. 

 

 

4.1.6 Undervisning 

 Innenfor området tillates skolebygg med tilhørende anlegg. 

 Det tillates etablering av takterrasser. 

 Innenfor formålsgrensene kan det etableres parkeringskjeller under bakkeplan også 

utenfor regulerte byggegrenser. 

 

4.1.7 Tjenesteyting 

 Innenfor området tillates tjenesteyting: Rådhus med tilhørende anlegg. 

 Området reguleres med nåværende utnyttelse, høyder og arkitektonisk utrykk. 

 

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

4.2.1 Fellesbestemmelser 

 Følgende formål regulert i planen skal være offentlige: Veg, kjøreveg, fortau, torg, 

gang-/sykkelvei, annen veigrunn – grøntareal, kollektivholdeplass og parkering. 

 Kjøreadkomster avmerket i planen er retningsgivende. 

 Kjøreadkomster direkte til Stasjonsgata og Rådhusgata skal begrenses og i størst 

mulig grad samles. 

4.2.2 Torg 

 Torgene skal stilles til rådighet for innbyggerne for aktiviteter og arrangementer til 

beste for byen. 

 Det skal ikke tilrettelegges for parkering på torgene. 
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 Der Stasjonsgata krysser torgene kan det være åpent for trafikk. 

 Det skal tilrettelegges for muligheten til å stenge trafikken over torgene ved 

arrangementer eller av andre ønskede årsaker. 

4.2.3 Parkering 

 Langs Stasjonsgata kan kommunen, etter søknad, godkjenne uteservering i en 

begrenset lengde der det ligger til rette for det, og tilfredsstillende trafikksikkerhet 

oppnås. Søknaden skal vise avgrensning av området, utforming og trafikksikkerhet. 

 

4.3 Grønnstruktur 

4.3.1 Turveg 

 Områdene kan benyttes til turvei 

 

4.3.2 Grønnstruktur – Uteopphold/servering 

 Innenfor området kan det etableres oppholdsarealer som skal være tilgjengelige for 

allmennheten. 

 Det tillates etablert bygning for serveringssted. 

 Området skal være åpent mot elva. 

 Tiltak som fremmer allmennhetens bruk av området tillates. 

 

4.3.3 Park 

a) Fellesbestemmelser 

 Området skal være åpent for allmennheten. 

 Områdene skal ha parkmessig opparbeiding. 

b) Aktivitetspark – P3 

 Området skal opparbeides som aktivitetspark. 

 Det skal tas hensyn til underliggende fordrøyningsmagasin for overvann. 

c) Leikepark – P2 

 Området skal opparbeides med sikte på rekreasjon, leik og grønn omramming av 

rådhuset. 

 Under terreng kan det bygges parkeringskjeller. 
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d) Park - P1 

 Området skal opparbeides med sikte på rekreasjon og grønn omramming av 

rådhuset. 

 

4.3.4 Friområde 

 Innenfor området tillates kun tiltak som fremmer bruken som offentlig friområde for 

allmennheten. 

 

5. Bestemmelser til hensynssoner 

5.1 Hensynssone bevaring 

5.1.1 Område #1, #2, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12 og #13 

 Det er ikke tillatt å rive bygninger innenfor hensynssonene med mindre det kan 
dokumenteres at forfall/ skader er i et slikt omfang at bygningen må regnes som tapt. 
Dokumentasjon i form av tilstandsanalyse utarbeidet av antikvarisk fagkyndig må 
legges ved rivesøknad. 

 Ved rivning av bygning i hensynssonen skal bygningen dokumenteres ved oppmåling 

og grundig beskrivelse av konstruksjon, rominndeling og overflater. Beskrivelsen skal 

utarbeides av antikvarisk fagkyndig. 

 Ved tap av bygning skal kopiarkitektur vurderes. Bygg som erstatter tapt bygg skal 
bidra til å opprettholde miljøkvaliteten i Stasjonsgata med hensyn til utforming og 
materialbruk. Dersom bygningen ikke kopieres skal nytt bygg oppføres etter en 
firemeter byggelinje mot Stasjonsgata. 

 Tilbakeføring av bygningen eller deler av denne til en tidligere fase i bygningens 
historie bør gjøres på dokumentert grunnlag. Gjenbruk av originale bygningsdeler 
anbefales. 

 Alle fasadeendringer, tilbakeføring, tilbygg og nybygg på bygninger i hensynssonene 
skal godkjennes av kommunen. 

 Tilbygg og nybygg skal tilpasses eksisterende miljø og det arkitektoniske 
hoveduttrykk som Stasjonsgata har. Dette gjelder gesimshøyde, mønehøyde, takform 
og materialbruk. 

 

5.1.2 Område #3 og #4 
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Ved søknad om endringer eller dersom bygning omfattes av planarbeid, vil kommunen 
konkret vurdere verneverdien.  Ved vurderingen skal det legges vekt på: 

 Bygningens egenverdi. 

 Om bygningen inngår i en sammenheng med andre verneverdige bygninger. 

 Kvaliteten på det byggverk som evt. vil erstatte bygningen, for eksempel med hensyn 
til arkitektonisk kvalitet, tilpassing til omgivelsene og gateløp. Ved behandling av 
søknad om tiltak kan det stilles utvidete krav til dokumentasjon, varsling og 
vurderinger. 

 

5.2 Hensynssone flom 

Det tillates ikke tiltak som er sårbart for flom innenfor hensynssonen.  

 

6. Rekkefølgebestemmelser 

6.1 Før det gis brukstillatelse innenfor område B8 skal fortau på nordsiden av Tangengata, 

øst for Stasjonsgata, være opparbeidet i den bredde reguleringsplanen angir. 

Opparbeidelsen skal skje i tråd kommunal norm og anlegget overtas av kommunen. 

6.2 Før det gis brukstillatelse innenfor område B7 skal fortau på sørsiden av Tangengata, øst 

for Stasjonsgata, være opparbeidet i den bredde reguleringsplanen angir. Opparbeidelsen 

skal skje i tråd kommunal norm og anlegget overtas av kommunen. 

6.3 Før det gis brukstillatelse innenfor område BFTK-3 og 5 skal Tangengata, mellom 

Rådhusgata og Stasjonsgata, opparbeides slik den er regulert. Opparbeidelsen skal skje i tråd 

med kommunal norm og anlegget overtas av kommunen. 


